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En glad Andreas 
Jeppsson mottar 
hyllningar till Årets arkiv.
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Trevlig sommar !
Nu kommer återhämtningens tid, vår svenska sommar med allt vad det innebär. Förutom att ligga i hängmat-
tan och titta på molnen så är plötsligt en mängd utomhusaktiviteter lockande. Och ute vill vi vara! Men det är 
också på sommaren som man kan ta tag i den forskning som man en dag hade tänkt göra och varför inte då 
besöka arkiven runt om i landet? ArkivCentrum tar aldrig semester, utan vi vill ha besök. Passa på och ta reda 
på mer om farfar, bygden eller vad det kan vara, vi står gärna till tjänst med hjälp och stöd.

ArkivCentrum har nu avverkat första delen av sitt 40-årsfirande i och med årsmötet och att vi dessutom 
hade blivit utnämnda till Årets arkiv månaden innan gjorde att allting blev extra festligt. Tack alla som har 
uppvaktat oss och kommit med gratulationer !

Yvonne Bergman

Aktstycket nr 57, årg 14

ArkivCentrum
Örebro Län

 

Nikolaigatan 3 • 702  10  ÖREBRO
Tfn 019-611  29  00 (även texttfn)

Fax 019-611  81  20
E-post : arkivcentrum@arkivcentrum.se

Internet : www.arkivcentrum.se

Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
( lunchstängt kl 12.00–13.00 )

samt sista lördagen i månaden ( aug–maj )
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar

kl 17.00–20.00 ( aug–maj ).

ArkivCentrum – årets arkiv 2009

Omslag : ArkivCentrums Håkan 
Henriksson och Bo E I Fransson 
mottar utmärkelsen Årets arkiv 2009 
av Karin Åström Iko, DIK-förbundet.

ArkivCentrum Örebro län har 
utsetts till Årets arkiv 2009. 
Utmärkelsen delades ut i 
samband med konferensen 
Arkivforum 2009 på Wenner-
Gren Center i Stockholm.
 Priset har tillkommit för att 
uppmärksamma arkivens roll i 
samhället och har initierats av 
DIK-förbundet, Riksarkivet, Nä-
ringslivets arkivråd och Svenska 

arkivsamfundet. Förutom äran, 
diplom och blommor ingår en 
prissumma på 20 000 kronor.

I juryn till Årets arkiv har sut-
tit :

Karin Åström Iko, förbunds-
ordförande, DIK, och juryns ord-
förande

Tomas Lidman, riksarkivarie, 
Riksarkivet

Staffan Smedberg, ledamot av 
Svenska arkivsamfundet och fö-
reläsare vid Stockholms universitet

Anastasia Pettersson, ordfö-

rande, Näringslivets arkivråd
John Chrispinsson, journalist 

och författare
Cecilia Wikström, riksdagsle-

damot och vice ordförande i kul-
turutskottet.
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Hösten 1915 gav barn-
morskan Julia Stéen i 
Örebro upp efter att 

under två och ett halvt år 
förgäves ha kämpat mot, som 
hon ansåg, oförstående och 
krävande myndigheter. Detta 
blev också början till slutet 
för förlossningshemmet Hvita 
korset i Örebro, även be-
nämnt Örebro Barnbördshus.

¢¢¢  Julia Johansson-Stéen 
föddes den 25 juli 1874 i Karl-
skoga. Fadern Nils Johansson 
härstammade från Skåne och var 
stins till yrket. Modern Elsa Jo-
hansson kom från Lerum i Väs-
tra Götaland. Julia var yngst 
bland sju syskon. 1881 flyttade 
familjen till Kumla stinsområde. 
Tio år senare f lyttade familjen 
till Stockholm där flera av Julias 
syskon bodde. Efter att en syster 
dött i samband med en operation 
återkom familjen 1893 till Kum-

la, Ulriksdal. Familjen bytte då 
namn till Maury. I oktober 1898 
gifte Julia sig med Gustaf Verner 
Stéen. Samma år i november föds 
sonen Nils Sture Verner, som 
emellertid avled redan i december 
nästföljande år i hjärnhinnein-
flammation. Hon kom senare att 
adoptera två söner.

Under åren 1903–04 utbil-
dade sig Julia i Stockholm till 
barnmorska. Återkommen till 

Privata förlossnings-
hem i Örebro

Under första halvan av 1900- talet 
genomgick förlossningsvården 
i Sverige och så även Örebro 
stora förändringar. I slutet av 
1800-talet skedde över 90 % av 
alla förlossningar i kvinnornas 
hem. Mellan 1920 och 1940 sked-
de en dramatisk förskjutning av 
förlossningarna från hemmen 
till institutioner som förloss-
ningshem och landstingsanslut-
na BB-avdelningar.
 Hemförlossningarnas andel 
sjönk till ca 35 % och omkring 

1950 föddes endast 5 % av bar-
nen i hemmet.
 1920 tillkom en ny lag som 
indelade riket i barnmorskedi-
strikt med fast anställda barn-
morskor. Örebro tilldelades till 
en början sju distrikt som senare 
minskades till sex. Organisato-
riskt fanns då distriktsbarnmor-
skor, kommunalt anställda och 
privat praktiserande barnmor-
skor. Till detta kom privata för-
lossningshem.
 Från 1911 fanns under kor-
tare och längre tid tre privata 
förlossningshem i Örebro. När 
verksamheten i dessa var som 
mest aktiv var de betydande. 

1913 genomfördes 21 % av alla 
förlossningar på hemmen. 1914–
23 varierade andelen av alla för-
lossningar mellan 18 och 39 %. 
1924 nåddes kulmen då 52 % av 
alla barn i Örebro förlöstes på 
de privata förlossningshemmen. 
Öppnandet av BB-avdelningen 
på Länslasarettet och den något 
sjunkande nativiteten föränd-
rade dock situationen drastiskt. 
Verksamheten var inte längre 
lönsam och man tvingades ef-
ter hand att stänga hemmen för 
gott. Under den tid som de fanns 
var de dock viktiga och betydde 
oerhört mycket för många gifta 
såväl som ogifta kvinnor.

Kumla arbetade hon inom sitt 
yrke i Hallsberg, Kumla och 
Åby. Ordföranden i Kumla sock-
ens kommunalnämnd intygade 
att »under tiden november 1904 
till april 1907 praktiserade hon 
härstädes som akuchörska un-
der vilken utövning hon stän-
digt rönte välvilja och berömliga 
erkännanden för såväl sin skick-
lighet som sin ömma omvårdnad 
om dem som behövde hennes bi-
träde. Hennes hjärtas goda egen-
skaper framträder synnerligt vid 

besök hos fattiga familjer varder 
härmed till bevis meddelat.«

Elsas Hem
I april 1910 inkom till Hälsovårds-
nämnden i Kumla en ansökan 
från Julia Stéen om att yrkesmäs-
sigt få tillhandahålla logi och 
vård för barnaföderskor under 
benämning Kumla Förlossnings-
hem. Tillstånd gavs under förut-
sättning av att provinsialläkaren 

Barnmorskan Julia Stéens eviga 
myndighetsbekymmer
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gav sitt bifall.
I 1:e provinsialläkarens årsbe-

rättelse för Kumla år 1910 kan lä-
sas att »Förlossningshemmet för 
att yrkesmässigt tillhandahålla 
logi och vård för barnaföderskor 
har inretts och innehas av en pri-
vat praktiserande barnmorska 
inom samhället. Det innehåller 
plats för 3–4 sängar. Rummen är 
snygga och väl möblerade samt 
förråden av sängkläder och lin-
nepersedlar tillräckliga. Tillstånd 
har i föreskriven ordning sökts 
hos Hälsovårdsnämnden som 
bifallit ansökan. Extra provinsi-
alläkarens skriftliga åtagande att 
bestrida läkarvården på inrätt-
ningen har företetts.«

Att verksamheten sköttes på 
bästa sätt på inrättningen som 
kom att kallas »Elsas Hem« fram-
går av ett rekommendations-
brev från Hälsovårdsnämndens 
i Kumla ordförande: »Angående 
innehavarinnan fru Julia Stéens 
person är hon härstädes känd och 
erkänd såsom en skicklig barn-
morska och då hon därjämte är 
en särdeles varmhjärtad och god 
människa är det mig ett verkligt 
nöje rekommendera var och en 
under hennes vård som därav 
kan vara i behov.«

Doktor N  A  Nilsson intygade 
att »Barnmorskan Julia Stéen som 
upprepade gånger kallat mig vid 
svåra förlossningsfall till sitt för-
lossningshem i Kumla har därvid 
visat sig vara icke blott en skicklig 
barnmorska vältränad i aseptik 
utan även en praktiskt duglig hus-
moder, som förstår att väl ordna 
och ställa med större hushåll på 
samma gång som hon på ett verk-
ligen utmärkt sätt tillfredsställt 
alla kvinnliga krav på hygien och 

Klipp ur Nerikes Allehanda 
den 15 mars 1913 i samband 

med öppnandet av Örebro 
Barnbördshus/Hvita korsets 

förlossnings- och sjukhem.
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komfort för sina patienter.«
Julia Stéen beskrivs alltså som 

en person med många goda egen-
skaper och stor yrkesskicklighet, 
men som samtidigt besatt en stor 
portion mod och driftighet vilket 
senare kommer att visa sig i hen-
nes yrkeskarriär.

Björklidens Hvilo- och  
konvalescenthem
Efter hand kom Julia att höja sin 
ambitionsnivå och inriktade sig 
alltmer på en betydligt utökad 
verksamhet. Av en byggmäs-
tare L  J  Larsson hyrde hon Villa 
Björkliden belägen inom Adolfs-
bergs brunnsområde. Där öpp-
nade hon i juni 1911 ett nytt »Elsas 
Hem«. Hon hamnade då genast 
i problem. 1 :e provinsialläkaren 
Hans Gerell anmälde henne om-
gående till hälsovårdsnämnden i 
Örebro för att hon inte hos nämn-
den sökt tillstånd till att få bedriva 
verksamheten, inte heller hade 
hon kunnat förete något skriftligt 
åtagande från någon läkare att be-
strida läkarvården på hemmet.

Julia Stéen svarade att hon ef-
tersom hon för en kort tid sedan 
f lyttat från Kumla municipal-
samhälle till Örebro och där ny-
ligen mantalsskrivit sig ville hon 
nu få Hälsovårdsnämndens till-

stånd att tillhandahålla logi och 
vård för barnaföderskor.

Nämnden beslöt då att upp-
dra åt stadsläkaren samt sund-
hetsinspektören att besiktiga 
inrättningen och lämna ytt-
rande. Detta kan återfinnas i 
ett PM rörande hemmet »Elsas 
Hem« i lägenheten Björkliden vid 
Adolfsberg: »Förlossningshem-
met är beläget i en villabyggnad 
av trä, innehållande på nedre bot-
ten bostad för hemmets inneha-
varinna, matsal och kök samt en 
trappa upp ett förlossningsrum, 
ett större och ett mindre sjukrum 
med tillsammans fyra sängar. 
Dessutom finns flera bostadsrum 
våningarna en trappa och två 
trappor upp  ...  Vid den besiktning 
som nedanstående dag av under-
tecknad i närvaro av sundhetsin-
spektören vidtogs befunnos rum-
men i snyggt och välvårdat skick 
samt tillhörande inventarier, 
möbler, sängkläder och linne av 
god beskaffenhet.«

Man hade dock några invänd-
ningar och pekade på vissa för-
bättringar som borde åtgärdas. 
Hälsovårdsnämnden medgav 
då sökanden rätt att tills vidare 
dock inte längre än tre år bedriva 
verksamhet i »Elsas Hem«. Man 
villkorade dock tillståndet med 

att de påpekade bristerna skulle 
åtgärdas senast 15 maj 1912.

Den 4 maj 1912 inkom Julia 
Stéen med en skrivelse till hälso-
vårdsnämnden i Örebro där hon 
berättade att hon ämnade flytta 
sin verksamhet och den 1 decem-
ber samma år öppna ett »verkligt 
förstklassigt förlossningshem 
och barnbördshus« i fastigheten 
nr 11 Nygatan i Örebro. Hon an-
höll vördsamt om att få bli befriad 
från att göra de omändringar som 
hon ålagts dels på grund av att 
verksamheten skulle flyttas till 
nya lokaler, dels för att hon hade 
många patienter som snart skulle 
förlösas att detta därför inte lät sig 
göras. Hälsovårdsnämnden biföll 
hennes anhållan dock med förbe-
hållet att verksamheten inte fick 
fortsätta på Björkliden längre än 
till 1912 års slut.

Örebro Barnbördshus  
( Hvita korset )
I januari 1913 inkom Julia Stéen 
till Hälsovårdsnämnden i Öre-
bro med en »vördsam anhållan 
om tillstånd om att på nr 11 a 
Nygatan få yrkesmässigt utföra 
förlossningar, samt i en särskild 
avdelning benämnt Hvita Korsets 
sjukhem få yrkesmässigt bereda 
privatlogi även för andra ( icke 
smittsamt ) sjuka, vilka möjligen 
önska begagna sig av anstaltens 
operationsavdelning och omvård-
nad ävensom att i särskilt tills vi-
dare förhyra annex Nygatan 11 
benämnt Elsas Hem få yrkesmäs-
sigt tillhandahålla logi för ex-
pektanspatienter ( s.k. obemärk-
ta )«. Hon begärde även tillstånd 
att i en särskild avdelning be-
nämnd »Syster Elsas Spädbarn-
skrubba i mån av utrymme få 

Klassbild från Villa Björkliden 
år 1911. Gustaf Stéen t  v, doktor 
Nilsson i mitten och Julia Steén t  h 
om honom.



6 JUNI 2009

emottaga även barn som ej för-
lösts inom anstalten. Till barn-
bördsavdelningen höra t.  v. 12 
sängar med full utrustning. Till 
sjukhemmet höra t.  v. 10 sängar. 
Till Elsas hem höra 8 sängar och 
till Syster Elsas Spädbarnskrubba 
höra 24 sängar  ...  För anstaltens 
respektive avdelning gäller prin-
cipen fritt val av läkare. Men for-
mellt intyg om åtagande av läkar-
vården från doktor N.  A.  Nilsson 
bifogas.«

Med anledning av ansökan gav 
hälsovårdsnämnden stadsläkaren 
Oscar Sundelius och sundhets-
inspektören Hans von Delwig i 
uppdrag att inspektera verksam-
heterna.

Man anmärkte på några 
smärre brister, men deras total-
omdöme var att »anstalten med 
avseende såväl å lokalernas beskaf-
fenhet som inventarier och utrust-
ning motsvarar även högt ställda 
fordringar«.

Efter detta gavs tillstånd att 
under tre år yrkesmässigt tillhan-
dahålla logi och vård åt barna-
föderskor. Bristerna skulle dock 
först rättas till.

Under 1913 annonserade Julia 
Stéen regelbundet i dagspressen. 
Den 26 mars 1913 kunde man t  ex 
i Örebro-Kuriren läsa : »Emotta-
ger barnföderskor vilken tid som 
helst på dygnet. För patienter från 
landsorten, som under någon tid 
före nedkomsten önska dietisk 
omvårdnad till skydd och bot mot 
moderskapets och förlossnings-
tillfällets farligaste fiender : ägg-
vita, socker etc. gives tillfälle till 
en god inackordering för moderat 
pris.«

Detta innebar i praktiken att 
förlossningshemmet blev många 
ogifta mödrars tillflykt. De kom 
från hela landet från långt upp i 
norr till Skåne i söder och kunde 
stanna i upp till tre månader före 
förlossning. Namnen på de ogifta 

uppgavs sällan utan de anteckna-
des som »okänd«. Många gånger 
lämnades barnen bort till foster-
föräldrar.

Ledamoten och läkaren vid 
stadens upplysningsbyrå för 
mödrar doktor Mossberg an-
mälde dock att »uti nämnda an-
stalt inlämnades barn, ej blott 
för tillfällig vård utan även för 
vård under dygnet och att anstal-
ten ej vore att anse blott som en 
barnkrubba utan såsom ett foster-
barnhem. Det hade därför ålegat 
föreståndarinnan att till Hälso-
vårdsnämnden göra föreskriven 
anmälan om fosterbarnvård, men 
detta hade icke skett.«

Med anledning av detta »beslöt 
hälsovårdsnämnden att uppdraga 
åt stadsläkaren verkställa under-
sökning rörande förhållanden 
vid Hvita Korsets s.  k. barnkrub-
ba«.

Julia Stéen svarade : »Då krub-
ban ej organiserats efter begär av 

ekonomiska fördelar utan i vä-
sentligaste delar i ideellt syftemål 
och intresse speciellt för att rädda 
barn för dåliga eller olämpliga 
fosterhem samt giva ogifta för-
äldrar tid och tillfälle att välja 
och effektivt undersöka eventuel-
la sådana kan jag ej vara med om 
att min spädbarnsavdelning be-
traktas som fosterbarnhem, utan 
såsom tillfällig spädbarnskrubba 
i kombination med Hvita Korsets 
förlossningshem samt projekte-

rad barnavårdsskola.«
Stadsläkaren Sundelius gjorde 

en förnyad inspektion varefter 
hälsovårdsnämnden beslöt att 
erinra anstaltens innehavare om 
skyldigheten att jämlikt lag verk-
ställa anmälan om fosterbarn-
vård.

Detta ledde till att foster-
barnsinspektrisen fröken Lilly 
Areschoug gjorde ett besök i 
barnkrubban och »därvid frågat 
förestånderskan för barnkrub-
ban fru Julia Stéen om de barn 
som vistades i barnkrubban voro 
anmälda vartill fru Stéen svarat 
att så icke var förhållandet och 
att någon anmälan om barnen 
icke heller komme av henne hos 
Hälsovårdsnämnden göras då, 
såsom fru Stéen uttryckte sig, det 
bleve för mycket att skriva om 
varje barn skulle anmälas, vartill 
( kanske ) barnkrubban enligt fru 
Stéen vore en välgörenhetsanstalt 
för vilken uppgift icke behövde 

lämnas«. ( Utdrag ur 
rapport till hälso-
vårdsnämnden )

Detta svar ledde 
till att hälsovårds-
nämnden beslöt att 
fru Stéen skulle åta-
las. När ärendet av-
gjordes i Rådsturätten 
ansåg man att »ifrå-
gavarande anstalt är 
att hänföra till sådan 
särskild anstalt för 

fosterbarns vård, som i lag den 
6 juni 1902 om fosterbarns vård 
avses samt att svaranden medgivit 
att hon, vilken haft sig bekant frö-
ken Lilly Areschougs egenskap av 
härvarande fosterbarnsnämnd 
förordnad fosterbarnsinspektris 
för staden, det oaktat vid Ares-
cougs besök i svarandens anstalt 
den 6 och den 8 oktober 1913 väg-
rat fröken Areschoug i och när 
fosterbarnsinspektion begärt in-
träde, vilket fröken Areschoug i 
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sin nyssberörda egenskap ägt for-
dra«.

Julia Stéen dömdes den 14 ja-
nuari 1914 att till Kronan böta 30 
kronor.

Hennes bekymmer med rätt-
visan hade dock bara tagit sin 
början. Den 30 januari, bara 
några dagar senare återkom frö-
ken Areschoug till Hvita korsets 
barnkrubba för inspektion. Hon 
blev då ånyo nekad tillträde med 
motiveringen att det inte fanns 
några fosterbarn där. Då fröken 
Areschoug framhärdade övergick 
herrskapet Stéens uppträdande 
till direkta personliga förolämp-
ningar och ärekränkningar. »Fru 
Stéen ansåg tiden för besöket 
mycket olämplig. Fru Stéen upp-
repade igen inför i sköterskornas 
närvaro att jag var fullkomligt 
olämplig som inspektris. Man 
väntar sig något mjukt och behag-
ligt hos dem som har med barn att 
göra. Se vilket uppträdande hon 
har och hur hon bär sig åt.«

Någon inspektion gick inte att 
utföra då det var kväll och mörkt 
och fru Stéen förbjöd sköterskor-
na att tända ljuset. På förfrågan 
fick dock fröken Areschoug veta 
att det fanns 15 sjuksköterskor 
i verksamheten utbildade dels 
från Barnavärn i Göteborg och 
dels från Barnavård i Stockholm. 
Fru Stéen meddelade att hon var 
utbildad i barnsjukvård i Tranås 
där hennes svåger var läkare.

Denna händelse ledde till att 
Julia Stéen på nytt blev instämd 
till Rådsturätten. Det visade sig 
då att det förra målet av herrska-
pet Stéen överklagats till kung-
liga Svea Hovrätt. Det förelåg, an-
såg man en principfråga, huruvida 
verksamheten skulle anses vara ett 
spädbarnssjukhus eller ej. Man 
anhöll därför att detta nya mål 
skulle förklaras vilande i avvak-
tan på hovrättens utslag av den 
tidigare domen.

Den 24 november 1914 kom 
Hovrättens utslag där man av-
visade överklagandet och åter-
förde målet till rådsturätten för 
åtgärd. Efter många turer med 
skriftväxlingar och uppskjutna 
förhandlingar med flera skrift-
växlingar med hovrätten dömdes 
Julia Stéen den 9 april 1915 att 
till stadskassan böta 110 kronor i 
båda målen tillsammans.

Båda domarna överklagades till 
Högsta domstolen utan att någon 
ändring skedde av domslutet.

Västra gatan 8 
Den 1 oktober 1915 flyttade Hvita 
korsets förlossningshem till Väs-
tra gatan 8. Samtidigt meddelade 
Julia Stéen att barnmorskan Clara 
Funke skulle vikariera för henne 
med personligt ansvar för förloss-
ningshemmet. Förlossningshem-
met skulle då ej kombineras med 
barnkrubbor. I vanlig ordning 
föranstaltade hälsovårdsnämn-
den om inspektion av de nya lo-
kalerna. Stadsläkaren Erik Åker-
man och sundhetsinspektören 
Hans von Delwig fann lägenhe-
ten lämpligt anordnad och inredd 
samt i gott och snyggt skick men 
fann också en del brister som häl-
sovårdsnämnden krävde måste 
åtgärdas innan tillstånd kunde 
medges till verksamheten. Julia 
Stéen återkom i november 1915 
i vanlig ordning med en klago-
skrivelse där hon anhöll om att 
bli befriad från de krav som häl-
sovårdsnämnden ställde på loka-
lerna.

När ny besiktning gjordes i ja-
nuari 1916 fann inspektörerna att 
inga av de förändringar som man 
krävt hade vidtagits. Verksamhe-
ten fortsatte dock en tid till men 
upphörde under nästföljande år.

Emmaboda-Älmhult
Man kan förstå att förhållandena 
i Örebro började bli besvärliga för 

Julia Stéen, och i Örebro-Kuriren 
lät hon meddela att hon från hös-
ten 1915 skulle flytta sin barna-
vårdsskola till en för ändamålet 
inköpt större lantgård  –  den 
vackert belägna herrgården Sjö-
kvarn i Emmaboda i Kronobergs 
län. Där skulle förutom barna-
vård och sjukvård även praktisk 
husmoderskurs ingå i elevernas 
utbildning. Julia Stéen f lyttade 
från staden i september 1915. Med 
sig tog hon sina två adoptivsöner 
och en del av personalen. Hennes 
man Gustaf följde efter i februari 
1917.

Efter några år i Emmaboda 
flyttades verksamheten 1921 till 
Älmhult där verksamheten kraft-
fullt utvecklades till att omfatta 
förutom ett stort förlossningshem 
även spädbarnshem, hälsovårds-
hem och rekreationshem för barn. 
Man erbjöd även medicinska bad, 
massage och fysikalisk behand-
ling Utbildningsverksamheten 
med barnavårds- och sköter-
skeskola byggdes ut ytterligare. 
Även här hade dock Julia Stéen 
bekymmer med myndigheterna 
och var föremål för upprepade 
inspektioner med åtföljande 
åligganden. I början på 1940-ta-
let gick dock hela verksamheten i 
konkurs.

Julia Stéen var en stridbar 
och kontroversiell person som 
dock inte var rädd för att ta kon-
flikter med myndigheterna när 
hon trodde på sin sak. Hon var 
också driftig och utvecklade sin 
verksamhet ofta utan att riktigt ta 
hänsyn till lagar och förordning-
ar. Många barn har dock förlösts 
på hennes förlossningshem och 
många unga kvinnor, både gifta 
och ogifta, har fått sin första ut-
bildning i barnavård på någon av 
hennes skolor.

Lars Forslin
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År 1904 påbörjade 
föreningen Vita bandet 
utgivandet av en perio-

disk tidskrift i Sverige. Anmä-
lan låter läsaren veta att syftet 
med skriften var tudelat. 
Dels skulle den fungera som 
sammanhållande förenings-
länk mellan centralstyrelsen 
och lokalavdelningarna. Dels 
skulle den sprida kunskap om 
nykterhetsfrågan till allmän-
heten. Genom skriften skulle 
lokalföreningarna komma 
närmare den nationella och 
internationella rörelsen, men 
skriften skulle även bli ett 
forum där de kunde berätta 
om sin verksamhet på hemor-
ten. Genom det skrifna ordet 
skulle argumenten vässas på 
bred front, föreningens ge-
menskap stärkas och ytterst 
skulle organisationens möj-
ligheter att påverka på olika 
nivåer i samhället öka.

¢¢¢ Även om lokal filantropi 
var ett centralt inslag i fören-
ingen har Vita bandet beskrivits 
som ett huvudsakligen »politiskt 
ideologiskt upplysningsprojekt« 
vilket syftade till att stärka kvin-
nors position i samhället. Många 
vitabandister var aktiva förkäm-
par för kvinnlig rösträtt. Under 
tidskriftens första två verksam-
hetsdecennier var samhället 
statt i stora omvälvningar, vilka 
kulminerade i det demokratiska 
genombrottet och införandet av 
allmän och lika rösträtt. I min 
C-uppsats från 2008 försökte jag 
förstå tidskriften och dess för-
ändringar under dess två första 
utgivningsdecennier som ett led 
i föreningens strävan att stärka 

kvinnors röst i offentlighet. Un-
dersökningen bestod i tre ned-
slag i tidskriftens historia. I de tre 
första numren från år 1904, 1914 
respektive 1924 studerade jag vil-
ka som använde tidskriften som 
forum, i vilka syften och i vilka 
former.

De första numren från 1904 
präglades av den formerande 
fas föreningen var stadd i. Bara 
ett par år tidigare hade en cen-
tralstyrelse bildats för att länka 
samman landets lokalföreningar, 
utspridda på en handfull orter. 
Denna centralstyrelse, bestå-
ende av tongivande medlemmar 
i Stockholmska lokalföreningar, 
hade tidigt insett vikten av ett 
föreningsorgan, och när en make 
till en av styrelsens ledamöter 
trädde fram som initial finan-
siär, kunde idéerna bli verklighet. 
Tidskriftens första tre nummer 
ger i sin helhet bilden av att vara 
riktad inåt rörelsen. På första si-
dan står som del i sidhuvudet att 
tidskriften är utgiven för svenska 
kvinnors kristna nykterhetssäll-
skap. Kanske kan man också säga 
att den var riktad nedåt i rörelsen. 
Tidskriften genomsyras av cen-
tralstyrelsens ambition att samla 
de lokala föreningarna kring ett 
gemensamt projekt, men också 
av centralstyrelsens behov av att 
legitimera sin position gentemot 
landsortens lokalföreningar. 
Denna gruppbildande maktutöv-
ning kan förstås som discipline-
rande men också emancipatorisk, 
enligt parollen sammanslutning 
är makt.

Vid tiden för undersökningens 
nästa nedslag, år 1914, var för-
eningen likt nykterhetsrörelsen i 
stort inne i en expansiv fas. Även 

tidskriften hade växt till såväl for-
mat som omfång. Mängden an-
nonser hade också ökat radikalt, 
vilket säger något om förändrade 
finansieringsformer. Nu hette det 
i underrubriken inte längre tids-
skrift för utan tidsskrift utgiven av 
Vita bandet. I detta ligger en änd-
rad riktning, att tidskriften inte 
per definition var riktad inåt. Ett 
helt utåtriktat anslag återfinns i 
nummer 2 från 1914. Numret var 
ett så kallat missioneringsnum-
mer riktat speciellt till eventu-
ella nya medlemmar. Här visas 
en mycket homogen bild av för-
eningen upp, och dem som inte 
kände till föreningen sedan tidi-
gare får en utförlig presentation. 
Ändå tycks det utåtriktade mis-
sioneringsnumret vara undanta-
get. Numret innan känns den in-
terna prägeln från 1904 igen, där 
fokus i de debatterande texterna 
ligger i vikten av intern enighet. 
Inte desto mindre visar missio-
neringsnumret hur tidskriften nu 
kunde användas mycket aktivt i 
medlemsrekrytering. I nykterhe-
tens namn var man fri att agitera, 
värva medlemmar till en fören-
ing vars mål i missioneringsnum-
ret uttrycks vara rusdrycksför-
bud. Ett politiskt mål formulerat 
av en grupp som ännu saknade 
formell politisk makt. I detta blir 
sammankopplingen mellan nyk-
terhetssaken och kvinnosaken 
tydlig.

Föreningen fortsatte att växa 
och år 1920 uppmätte man 181 
lokalföreningar med 8  647 med-
lemmar från Norrland till södra 
Skåne. Därmed var man ett av 
landets absolut största kvinno-
förbund vid tiden. Vid under-
sökningens sista nedslag, år 1924, 

Vita Bandet – skrift i tiden
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hade Vita bandets medlemmar 
vunnit rösträtt, men också för-
lorat förbudsomröstningen 1922. 
Att kampen för rusdrycksför-
bud tonat ner sig återspeglas i en 
nedtoning av andelen argumen-
terande och resonerande texter 
i tidskriften. Ändå har tidskrif-
ten återigen vuxit till format och 
omfång. Den har också kraftigt 
formaliserats exempelvis genom 
dess utformning med olika text-
slags placeringar under återkom-
mande rubriker från ett nummer 
till annat. Störst del av tidskrif-
tens redaktionella del ägnas åt 
personporträtt av moraliska fö-
redömen och nykterhetsvänner, 
och reportage där det berättas om 
lokalföreningars praktiska verk-
samheter ( även om annonserna 
faktiskt tar allra störst utrymme 
i anspråk, vilket bekräftar bilden 
av framgång som föreningens 
minnesbok ger över tidskriften ). 
Textslagen har också vidgats på så 
vis att fler aktörer nu använde den 
för sina syften. Initierade kvinnor 
och män skriver artiklar om olika 
( framförallt ) nykterhetsrelatera-

de ämnen. Lokalföreningar runt 
om i landet använde också på ett 
strikt formaliserat vis tidskriften 
för att avisera nästa möte. Ett nytt 
stående inslag är också en till sy-
nes oansenlig faktaruta som åter-
kommer i varje nummer. Rutan 
återspeglar på något vis att tid-
skriften nu hade vidgade ambitio-
ner att nå ut. Där berättas kort om 
föreningen, dess historia, mål och 
de medel som används för att nå 
dessa mål. Genom detta återkom-
mande inslag erbjuds den om 
Vita bandet oinvigde en inblick i 
rörelsen som står bakom tidskrif-
ten. Inte längre riktar sig tidskrif-
ten enbart till medlemmar eller 
presumtiva dito, utan till alla som 
råkar stöta på tidskriften oavsett 

2009 års mottagare av 
ArkivCentrums stipendium : Eric 
Borgström. Priset delades ut i 
anslutning till arkivets årsmöte 
och 40-årsjubileum i Kulturhuset i 
Örebro den 16 april.

sammanhang. Sammantaget förs 
bilden fram av en fullvuxen tids-
skrift, en offentlig arena på ideo-
logisk botten.

Tidskriftens utveckling kan på 
ett plan förstås som en spegling 
av föreningens. Ser vi också utgi-
vandet av tidningen som en social 
handling blir berättelsen om tid-
skriftens utveckling något mer, 
nämligen berättelsen om hur Vita 
bandet genom sin skrift aktivt ut-
manade offentlighetens gränser. 
Det händer att man liksom får 
syn på vardagliga ords form och 
betydelse ibland. Tidskrift blev 
för mig under arbetet med upp-
satsen ett sådant ord. Tidskrift. 
Skrift i tiden.

Eric Borgström
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 Ekersgatans affärsliv anno 1940

Ekersgatan 8

¢ Fruktaffären Druvan, 
ägd av köpmannen 
och blomsterhandlaren 
Gunnar Leitzler, hade sin 
verksamhet här i hörnet av 
Ekersgatan 8–Ringgatan 
28 från mitten av 30-talet. 
Firman hade grundats 
1924 och låg i början av 
30-talet på Malmgatan 43.

Ekersgatan 4

¢ Urmakare Knut Hjerpe 
startade sin firma 1929 
och då troligen på denna 
adress. Tio år senare 
övertogs den av Gunnar 
Nilsson. Företaget fanns 
sedan kvar på samma 
adress en bit in på 70-talet.

¢ S J Skogh drev 
sin livsmedelsaffär/
charkuteriaffär här på 
1930- och 40-talen under 
firmanamnet Skoghs 
Livsmedel.

¢ Även specerihandlare 
Edv. Edström hade sin 
rörelse här på 1930- och 
40-talet.

¢ På 1930-talet låg här 
också Vasa Hembageri, 
ägt av »bakerska« Elvira 
Lundgren. Firmanamnet 
byttes sedermera till 
Värmlandsbageriet. 
Här låg tidigare Magda 
Dahlbergs Kafé.

Ekersgatan 5

¢ J W Jansson hade 
sitt plåtslageri på denna 
adress på 1930-talet.

¢ Fru Agnes Cecilia 
Andersson drev firman 
Simon Andersons 
Klädeslagers Eftr i samma 
hus.

Ekersgatan 3

¢ Diversehandlare Johan 
Alfred Olsson drev sin 
handelsrörelse här redan 
på 1890-talet, vilket torde 
innebära att han var bland 
de första köpmännen 
längs Ekersgatan vid förra 
sekelskiftet. Han bedrev 
även handel med gas- och 
fotogenoljor, och skall 
också under en tid ha haft 
bosättningsaffär i samma 
lokaler.

¢ Köpman Helmer Borell 
hade sin speceriaffär 
här på 30-talet. Firman 
grundades 1927. Tio år 
senare hade rörelsen flyttat 
till Ekersgatan 14.

¢ Även målaremästare Elis 
Elander hade sin rörelse 
här.

Ekersgatan 1

¢ Här låg Sven Widéns 
rörelse som omfattade 
både möbelsnickeri och 
möbelhandel. På 40-talet 
fanns firman i grannhuset, 
Ekersgatan 3.

Du/Ni som har eller känner någon som kan ha arkivmaterial och/eller fotografier om 
ovanstående rörelser på Ekersgatan i Örebro, ta gärna kontakt med ArkivCentrum.

Carl Magnus Lindgren
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En kassabok. Det är allt 
som bevarats efter Järn-
vägsmännens sång- och 

musikförening i Örebro – en 
föregångare till ännu verk-
samma Järnvägsmännens 
sångargille ( numera Manskö-
ren Örebro sångargille ). För-
eningen var verksam under 
några år på 1910-talet då den 
bidrog till musiklivets höjan-
de bland personalen vid SJ:s 
Centrala Verkstäder ( CV ). 
Men även en kassabok har 
något att berätta  …

¢¢¢ Järnvägsmännens sång- 
och musikförening tycks ha star-
tat 1913. Då tecknade sig 242 an-
ställda för medlemskap à 1 krona. 
Det bildade grundstommen i 
föreningskassan. Dessutom sköt 
maskindirektören och chefen för 
Centralverkstäderna, friherre 
Hampus Mörner, till gentila 10 
kronor ur egen ficka. Emanuel 
Larsson, läkare vid Centralverk-
städerna, bidrog regelbundet 
med 10 kronor till föreningen. 
Men den riktiga grundplåten till 
verksamheten bestod av ett lån på 
1 500 kronor av ingenjören Ernst 
Brynolf Frendelius.

För dessa pengar  –  och lite till 
–  köpte föreningen in musikin-
strument från firma Johan Fred-
rik Ågrens pianomagasin i Kristi-
anstad, bl a en kammarorgel. Den 
kallas också för harmonium och 
frambringar en orgelliknande 
ton med hjälp av vibrerande me-
talltungor. Instrumentsamlingen 
utökades under våren med ett 
klockspel från Danmark och då 
och då införskaffades extra skinn 
till bastrumman. Ändå räckte 

den egna musikparken 
inte alltid till, så vid ett tillfälle 
hyrde man in ett pianino, som är 
ett tangentinstrument, även kall-
lat celesta. Även musikanter hyr-
des in när så erfordrades.

Som musikledare fungerade 
ingenjören Nils Gustaf Winckler.

Snart nog började sång- och 
musikföreningen ordna fester till 
medlemmarnas fromma. En så-
dan hölls på Stora hotellet den 28 
mars 1914. Festen blev uppenbar-
ligen lyckad, för sammanlagt 418 
av de 500 upptryckta biljetterna 
såldes. Till yttermera visso upp-
repades hotellsuccén i december. 
Av tidningsreferaten efter soarén 
framgår att sångkören sjöng njut-
bart och att musikkåren bl a spe-
lade »Honnör« och »CV-marsch«, 
båda tillägnade Järnvägsmän-
nens sång- och musikförening. 

D e s s u t o m 
fick föreningens främste 
finanisär, ingenjör Frendelius, 
sjunga – vilket han enligt press-
sen gjorde både musikaliskt och 
vackert. Han framförde »Uret« 
( »Die Uhr« ) av österrikaren Carl 

Loewe och »Sidste reis« av den 
norske tonsättaren Eyvind Al-
næs.

Det mesta av intäkterna från 
konserterna tillföll musikerna, 
men ¼ skulle enligt stadgarna gå 
till föreningen.

Andra konserter gavs i mat-
salsbyggnaden vid CV, både fa-
miljefester och soaréer.

I juli samma år företog fören-
ingen en lustresa med ångbåten 
Örebro II till Skävesund. Där 
ligger som bekant ett av länets 
största gravfält, med omkring 

En kassabok berättar  …

»Hr Frendelius sjöng 
musikaliskt och vackert.«
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150 kända gravar från järnåldern, 
dvs från tiden 500 f  Kr–1050  e  Kr. 
Men om det var detta eller bara 
båtresan med tillhörande för-
friskningar och musik som lock-
ade medlemmarna förtäljer inte 
kassaboken. En ny lustresa gjor-
des sommaren därpå, den gången 
till Lunger, och Örebro II var ut-
bytt mot Örebro III.

Trots välbesökta arrangemang 
– till sista familjefesten vid CV i 
januari 1917 såldes 651 biljetter 
–  upphörde verksamheten. Kas-
saboken är därefter tom. Enligt 
Järnvägsmännens sångargilles 
70-årsskrift upplöstes sång- och 
musikföreningen i början av 

20-talet. Orsaken var främst 
bristen på ledare och framför allt 
dirigenter.

Men bara några år senare tyck-
te ett antal CV :are att det var dags 
att sätta fart på verksamheten 
igen, men den här gången skulle 
man enbart satsa på sången – och 
Järnvägsmännens sångargille bil-
dades.

Bo E I Fransson

Ernst Brynolf Frendelius ( 1878–1955 ) bidrog med 
lejonparten av startkapitalet till Järnvägsmännens sång- 
och musikförening i Örebro när den bildades 1913. Han 
bidrog dessutom med skönsång på föreningens soaréer, bl a 
på Stora Hotellet den 12 december 1914 ( se klippet t  v ur 
Örebro-Kuriren den 14/12 ).

Kurs i lokalhistoria
På ArkivCentrum anordnas hösten och våren 2009/10 återigen en tvåtermins-
kurs i Örebro läns historia.
 Föreläsarna kommer från universitetet och kulturhistoriska institutioner.
 Dessutom anordnas en fortsättningskurs för dem som gått den tidigare 
kursen.

Plats : ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro
Tid :  varannan måndag 18.30–20.45

Intresseanmälan senast 15 augusti på tfn 019-611  29  00 eller e-post 
yvonne.bergman@arkivcentrum.se

I samarbete med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län och Folkuniversitetet
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detta är att lära människor att 
utnyttja hälsosam jordstrålning 
och undvika skadlig. Förbundet 
vill också främja forskning kring 
slagrutefenomenet.

Svenska Slagruteförbundet 
ser också som sin uppgift att föra 
samman slagruteintresserade 
personer och underlätta deras er-
farenhetsutbyte genom  att varje 
år arrangera ett flertal möten på 
olika platser i landet. Där får den 

Den mystiska slagrutan

Ännu finns ingen tillfreds-
ställande förklaring till 
hur slagrutan fungerar, 

redskapet med vilket man an-
ser sig kunna hitta underjor-
diska »vattenådrors« läge och 
flöde, men också lokalisera 
malmfyndigheter, kablar och 
rör. De som aktivt utövar den 
här konsten tror att de flesta 
människor, genom övning och 
uthållighet, kan lära sig att 
använda den.

¢¢¢ Slagrutan är traditionellt 
en klyka. Pekare, pendel och en-
handsruta ( pendelspröt ) har nu-
mera fått liknande användnings-
sätt.

Slagrutan har använts i flera 
hundra år. Den tidigaste boken 
om slagruteanvändningen är 
från 1500-talet, där det berättas 
om hur slagrutan använts vid 
malmletning.

Slagrutan som vanligtvis för-
knippas med vattenletning har 
ett mycket bredare användnings-
område, som t  ex :

–  mäta jordstrålningsmönster
–  spåra förlorade objekt
–  finna hälsosam och skadlig 

strålning
–  mäta auraenergier.
Svenska Slagruteförbundet 

( SSF ) är en rikstäckande, ideell 
organisation som har tagit till 
uppgift att sprida slagrutekonsten 
inom landet. Förbundet bildades 
1982. Dess handlingar förvaras 
numera hos ArkivCentrum.

SSF är den ledande organisa-
tionen för slagruteri i Sverige. För-
bundet vill uppmuntra slagrute-
konsten och sprida dess använd-
ning till såväl privatpersoner som 
myndigheter. Ett av syftena med 

intresserade tillfälle till att öva 
under ledning av erfarna slagru-
temänniskor, diskutera med lika-
sinnade och lyssna på föredrag i 
ämnet. Flera medlemmar håller 
dessutom egna kurser och före-
drag.

Förbundet ger ut tidningen 
Slagrutan.

Siw Skansen

Hur hitta »radioaktivt« vatten ?

De amerikanska forskar na tror nu, att vissa människor har 
magnetiskt känsligt material i sina muskler. När det påver-
kas gör det att musklerna drar sig samman utan kontroll av 
viljan.

Att det verkligen rör sig om ett objektivt fenomen bevisas av slagru-
temannen Grunnebo-Kalle som bor söder om Vänersborg. Han tar 
ut vattenådror med sin  –  transistorradio ! Den tystnar nämligen var 
gång han går över en vattenåder. Metoden är så enkel att var och 
en kan pröva den. Slå på skvalmusik i P3, håll radion ca en meter 
över marken, rikta antennen nedåt och gå sakta framåt. När radion 
tystnar är det dags att släppa den och fatta spaden istället !

Tipsade Tage Sjöö i Västervik i Svenska Slagruteförbundets 
medlemsblad Slagrutan nr 1/1992.
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På 1930-talet träffades 
sex unga Örebrodamer 
regelbundet till syjunta. 

De var i alla 25-årsåldern och 
troligen arbetskamrater på 
Elverket i Örebro; vi vet att åt-

Sysexan – sex hjälpsamma
damer i 30-talets Örebro

minstone tre av dem arbetade 
där. De kallade sin grupp för 
Sysexan med syftet att hjälpa 
fattiga barn. Det var ingen för-
ening i egentlig mening, men 
mellan 1933 och 1934 skrevs 

i alla fall protokoll, till stor 
förnöjelse för deltagarna.

De träffades en gång i veckan 
med undantag för de stora 
helgerna och turades om att vara 

Ovan: Sysexan samlad hemma hos Margit. T  h ett av 
syjuntans efterlämnade rosettprydda protokollshäften.

Motstående sida : hela Sysexan samlad för 
avporträttering, dvs Greta Arvidson, Margit Berg, 
Anna-Greta Eklöf, Elsa Johansson, Sigrid Lindström 
och Ester Björklund.
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hos varandra. Vid varje möte 
lades 50 öre i en kassa. Behåll-
ningen delades sedan ut till några 
utvalda familjer.

Protokollen är skrivna med 
humor och med självdistans. De 
avspeglar att damerna trivdes 
med varandra och att vänskapen 
var stark.

Sysexan handarbetade vid 
varje träff, men var inte alltid 
över hövan flitiga. De började 
varje möte med att dricka kaffe 
och äta »ett obegränsat antal ve-
tebröd«, dock med ett begränsat 
antal kakor, högst tre sorter. Ofta 

avslutades kvällen med att de åt 
apelsiner eller drack apelsinsaft. 
Ofta lyssnade de på musik från 
radion eller spelade och sjöng 
själva. Samvaron var det viktiga 
och de tycks ha haft många an-
ledningar till skratt. 

Margit Berg skrev protokol-
len, som sedan kopierades och 
delades ut till deltagarna. Greta 
Arvidson ( 1907–2004 ) sparade 
sina kopior och via hennes sys-
konbarn har protokollen sedan 
kommit till arkivet. De är tidsdo-
kument som med värme skildrar 
hur dessa unga kvinnor umgicks 

Vad inmundigades av 
sex damer i Örebro 
när de träffades på 

syjunta i början av 30-ta-
let ? Ja, se själva :

• Elins hemkokta kola
• Syster Anna-Gretas »miss-

lyckade« Ambrosiakaka
• Apelsiner i skal
• Syster Esters sandkakor
• Mormors våfflor
• Apelsinfromage
• Sickans smörgås med 

hackad ansjovis, ägg och 
lök

• Hummer och skarpsås
• Köphjärtan med böckling-

smör och tomat
• Albert med ost och mar-

melad
• Tant Lindströms härliga 

bullar
• Engelsk melon
• Syster Anna-Gretas äppel-

kaka
• Inlagda äpplen med 

grädde
• Mandelkakor
• Parisersmörgåsar
• Frukt och karameller
• Mandelblomstårta
• Ischoklad
• Fruktpotpurri i Champag-

neskålar
• Lill-Elsas egenhändigt 

bakade wienerbröd.

Sekreterarens kommentar 
i ett av protokollen tycks ha 
haft fog för sig : »Margit vi 
förlåter Dig denna gång Ditt 
exclussiva kaffebord, ty det 
var härligt, men tänk en an-
nan gång på Dina kamraters 
Venus-former, de tåla inte 
sådana påfrestningar !«



16 JUNI 2009

med varandra och hur de roade 
sig.

Så här gick det sålunda till vid 
ett symöte den 13 februari 1933 
hemma hos Lill-Elsa, allt enligt 
Margit Bergs minnesanteck-
ningar :

- - -

§ 3.
Under kaffedrickningen bjöds 

på radiomusik och konverserades 
livligt. Vidare träffades överens-
kommelse om, att inget onödigt 
hemlighetsmakeri fick förekomma 
bland föreningens sysystrar …

Hallåmannen förkunnade, att 
ett program till minne av Wagners 
död skulle bli nästa punkt och var 
Lill-Elsa framme och pillade på 
apparaten, så att några mycket 
underliga ljud uppstod, varvid 

Anna-Greta yttrade : »Fy på sej 
Wagner« !! Allmänt jubel från 
sysystrarna.

§ 4.
Med stora möda försökte vi 

resa oss så pass, att vi kunde tacka 
för gott kaffe med dopp och så 
framtogos arbetena.

Under sång av S.  O.  S. [ Sven-
Olof Sandberg ] samt Ulla 
Billquist syddes, stickades och 
virkades »flitigt«!!

§ 5.
När, efter någon ansträng-

ning från sysystrarnas sida, 
Greta placerade sig vid pianolan, 
vart det musik, s.  k. »levande« 
musik. Först en trevlig marsch 
för fyra händer, vartill Lill-Elsa 
medverkade, och sedan modern 
dansmusik, vilket på ett ypperligt 

sätt framfördes och föranledde att 
Sickan och Anna-Greta alldeles 
upphörde att sy och sticka, och 
förflyttade sig till ottomanens 
härliga kuddar, där Anna-Greta 
började tussa med »Lola« och 
Sickan med »Helenas fästman«. 
Värt är att nämna Anna-Gretas 
sång.

§ 6.

Lill-Elsa framdukade frukt 
m.  m. och började åter våra 
matsmältningsanordningar 
fungera. Syster Elsa spelade 
»Frühlingsrau[s]chen«, varunder 
konversationen något dämpades.

Yvonne Bergman

Flitiga för ett par minuter.
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Dämpa grammofonen 
om ni har känsliga 
krukväxter i närhe-

ten! Om man får tro Örebro 
Blomsterfonds tidskrift I 
Blommornas Tecken, utgiven 
till fondens höstmässa 1931, 
så kan nämligen blommor dö 
av musik!

Redaktören E  S  Lundh vet i skrif-
ten att berätta att den framstå-
ende naturforskaren Alexandre 
Rouhier i Paris för en tid sedan 
i ett föredrag meddelat att det 
finns blommor som inte tycker 
om musik. Det är samme Rou-
hier som tillskrivits upptäckten 
av växtsaften Telepathina, som 
lär ha egenskapen att kunna göra 
en människa clairvoyant, dvs se 
och uppleva verkligheten utan 
inblandning av våra klassiska 
fem sinnen : syn, hörsel, känsel, 

lukt och smak.
 Rouhier tyckte sig ha märkt att 
vissa blommor under inflytande 
av musiken från stora orkestrar 
slokar och vissnar.

 »Till de blommor, som hysa 
avgjord motvilja för musik, 
räknar Rouhier främst violer och 
cyklamen. Dessa blommor synas 
vara synnerligen känsliga för 
intensiva ljudvågor, speciellt från 
puka och tuba. Och farligast av 
alla instrument i detta avseende 
är saxofonen, jazzmusikens a. 
och o. Den går ju förresten även 
människorna på nerverna.

För ett par år sedan fick fak-
tiskt en fransk musiker slag och 
dog, när han hörde ett jazzkapell 
spela på Ellis Island. Så under dy-
lika förhållanden är det sanner-
ligen inte egendomligt, att några 
blyga, ömtåliga violer vissna och 
dö inför dylikt oväsen.«

Örebro Blomsterfond bilda-
des på ett möte den 29 maj 
1927 med Örebro läns träd-

gårdssällskap. En kommitté utsågs 
och sammanträdde första gången 
den 18 september samma år.
 Örebro Blomsterfonds ända-
mål var »att sprida glädje och 
göra det genom blommor. Dess 
kraftkälla är kärleken. Kärleken 
till blommor na, till nästan, till de 
andliga värdena, till sanningen och 
rätten«. Den som var värd en upp-
muntran skulle få en blomster-
fondshälsning, gudstjänstlokaler 
skulle smyckas med blommor, och 
blomster skulle också överlämnas 
vid ensamstående, medellösa 
personers bortgång. Pengar till 
fonden skulle komma genom en 
årlig höstmässa och genom gåvor 
och testamenten.

Bo E I Fransson

Örebro Blomsterfond i Olaus Petri 
församlingshem den 2 maj 1928. 
Fr v stadsträd gårdsmästare Gustaf 
Karlsson, slumsyster Selma Nordell, 
trädgårdsmästare John Borgström, 
författarinna Ellen Nordenstreng, 
Johan Carlsson, direktör Gustaf 
Söderlund och kontraktsprost Carl 
Lönroth ( sittande ).

Musik dödar!
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( Ur Karolinska läroverkets 
helnykterhetsförenings (KLHF) arkiv )

Konsul Rosenstam motta-
ger inbjudan att som he-
dersgäst närvara vid en 
lantbruksutställning:
 Kl. 11. Kreaturens och 
svinens ankomst.
 Kl. 12. Hedersgästernas 
ankomst.
 Kl 1. Gemensam middag.

Välkomna som 
nya medlemmar !
Al Risalah skandinaviska stiftelse
Andet utbildning och förlag
Manskören Örebro sångargille
Familjevårdskonsulenterna, Örebro
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och 
 Brunnsanstalten Loka 
Internationella Engelska skolan i 
 Örebro
Laxå Rotaryklubb
K3 Nordic AB
Tennisoldboysklubben i Örebro
Ordenssällskapet W:6, Örebrologen
Örebro predikantförbund

T  h studentexamen i Örebro 1902. Skyltfönstren 
närmast tillhörde Ernst Suber på Drottninggatan 
7. Suber hade året innan övertagit A  P 
Forsners butik med inriktning på galanteri-, 
handsk- och hatthandel ( ur Yvonne Bergmans 
brevkortssamling ). Nedan sommartingsaffisch ur 
ArkivCentrums affischsamling.
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Det är inte bara bovar 
och banditer som har 
svårt att skilja på ditt 

och mitt. Även poliskåren 
kan understundom hysa 
medlemmar med rymligt 
samvete. Som i fallet Örebro 
poliskårs biblioteksförening 
i mitten av 50-talet. Någon 
inom ordningsmakten visade 
sig nämligen tulla på det 
gemensamma bokförrådet, 
vilket föranledde biblioteks-
styrelsen att utfärda följande 
efterlysning:

»Under förre bibliotekariens 
sjukdom avvek de här nedan 
uppräknade böckerna ur polisens 
bibliotek och har sedan dess icke 
låtit sig avhöra. Det misstänkes, 
att de irrar omkring utan att 
kunna ta vara på sina gamla 
platser i bibliotekets hyllor. Var 
och en som kan lämna uppgift om 
de försvunnas öde ombedes sätta 
sig i förbindelse med närmaste 
biblioteksman. Full diskretion 
utlovas.«
 Den fingerfärdige inom polis-
kåren tycks ha haft en faiblesse 
för blodiga berättelser, för bland 

den saknade litteraturen fanns 
titlar som »Fältskärns berät-
telser«, »Stigmans blod«, »Av 
samma blod«, »Hett blod« och 
»Blod och sand«.
 Några år senare noterades i ett 
förslag till kassation en i det här 
sammanhanget talan de boktitel: 
»Vem var den skyldige ?«
 Inte nog med att någon norpa-
de böcker ur bibliotekshyllorna. 
De magasinerade böcker som 
biblioteksordföranden omsorgs-
fullt låtit packa ner i kartonger 
och därefter förseglat, hade också 
fått fötter.
 »Ja, icke nog därmed«, skriver 
han Till dem det vederbör, »man 
har till och med icke ens dragit sig 
för att plocka upp några böcker 
och använda dem som uppall-
ning av en tung TV-apparat. Och 
under dess tyngd ligger böckerna 
ihopklämda och snedvridna, när 
jag kommer hit.
 Man blir beklämd och förban-
nad då man ser dylika bevis på 
bristande ansvarskänsla och 
på dåligt omdöme av folk, som 
borde veta bättre.«
 I mitten av 60-talet var 
problemet ett annat: boklä-

Inte bara bovar och banditer …
sande ungkarlar inom kåren. I ett 
bidrag till polisens personaltid-
ning tillägger nämligen samme 
biblioteksordförande:
 »Ps. Ensamboende kan åter 
få låna ”Kärlekens ABZ” av de 
danska makarna I och S Hegeler, 
som reparerats. Men bilderna i 
boken får icke kalkeras eller på 
annat lämpligt sätt kopieras. Se 
SL 18 :13 ! /Ds«
 SL 18 :13 står för kapitel 18, 13 § i 
Sedlighetslagen, som vid den här 
tiden löd:
 »Sprider någon ut eller håller 
till salu eller utbjuder skrift, mål-
ning, teckning eller bild, som tukt 
och sedlighet sårar; straffes med 
böter eller fängelse  ...«

Bo E I Fransson

Konstaplarna Nilsson och Söreskog 
vid statspolisen i Örebro har 
ingenting med ovanstående att 
göra, utan står här bara som 
representanter för den laglydiga 
majoriteten av poliskåren.



20 JUNI 2009

FO
TO

  : 
H

Å
K

A
N

 H
EN

R
IK

SS
O

N
. B

IL
D

B
EH

A
N

D
LI

N
G

 O
C

H
 L

AY
O

U
T:

 B
O

 E
 I 

FR
A

N
SS

O
N

.

B-Post
Avsändare: 
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10  ÖREBRO

Stort pådrag i Kulturhuset i Örebro
när ArkivCentrum fyllde 40

Minglet

Presidiet Årsmötet Stipendiaten

Mötesledaren

Avtackningen Kaffet

Buffén Jubileumsfilmen


