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Abstract 
The purpose of this essay is to look at the exhibition Vi blir Örebro in Örebro läns museum 

and examine which objects that are used and how they are presented to be a part of the history 

of Örebro. In order to make this research three questions were raised: Which historical objects 

are a part of the exhibition and how are they linked to the story of Örebro? How is the history 

used and what kind of stories are expressed in the exhibition? Which point of view of the 

history are expressed in the context of the exhibition? The first step to answer the questions 

was to look att all the objects and read the musum labels. If the story that was told at the label 

hade some kind of human actor in it, it was placed in one category and if it was about a non-

human actor it was placed in another category. These main categories was later splitted up in 

seven smaller actor-groups which was; persons, groups, the visitor, companies and 

organisations, Örebro city, ideas and mentalities and last progress. The analysis was later 

made from these categories with help of Jörn Rüsens narrative use of history and Peter 

Aronsson theory of the historical point of view. The conclusion that could be made of this 

essay is first of all that objects can be used in several different ways to make a historical story. 

Objects that not even been in the historical context could be used to tell a story. Another 

conclusion is that it was easier to make an analysis of the stories that was expressed in the 

exhibition and that it was quite hard to be aware of the historical poin of viwe that was behind 

the expression. This could be a critic at the tools that was used at the analysis or a 

confirmation of the difficulties it is to examine questions like this. 



 
1 

 

29TInnehållsförteckning29T  

1. INLEDNING .................................................................................................................................. 2 
1.1 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................ 2 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................... 3 

2. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................ 4 
2.1 EN MUSEIUTSTÄLLNINGS FÖRUTSÄTTNINGAR .......................................................................... 4 
2.2 PEDAGOGIK OCH LÄRANDE PÅ MUSEUM ................................................................................... 5 
2.3 UNDERSÖKNINGAR AV MUSEER I EN SVENSK KONTEXT ............................................................ 8 
2.4 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING ........................................................................ 10 

3. MATERIAL OCH METOD ....................................................................................................... 11 
3.1 UTSTÄLLNINGEN, OBJEKTEN OCH AVGRÄNSNINGAR .............................................................. 11 
3.2 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE .................................................................................... 12 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ..................................................................................... 13 
4.1 HISTORIEKULTUR .................................................................................................................... 14 
4.2 HISTORIEBRUK......................................................................................................................... 14 
4.3 HISTORIESYN ........................................................................................................................... 16 

5. UNDERSÖKNING ...................................................................................................................... 17 
5.1 HELHETSBILDEN AV UTSTÄLLNINGEN ..................................................................................... 17 
5.2 VAD STÄLLS UT? ...................................................................................................................... 19 

5.2.1 Enskilda personer ............................................................................................................. 19 
5.2.2 Grupper ............................................................................................................................ 19 
5.2.3 Besökaren ......................................................................................................................... 20 
5.2.4 Företag och organisationer .............................................................................................. 20 
5.2.5 Örebro Stad ...................................................................................................................... 21 
5.2.6 Idéer och mentalitet .......................................................................................................... 22 
5.2.7 Utveckling ......................................................................................................................... 22 

6. ANALYS ....................................................................................................................................... 23 
6.1 ENSKILDA PERSONER ............................................................................................................... 23 
6.2 GRUPPER .................................................................................................................................. 24 
6.3 BESÖKAREN ............................................................................................................................. 25 
6.4 FÖRETAG OCH ORGANISATIONER ............................................................................................ 25 
6.5 STADEN ÖREBRO ..................................................................................................................... 26 
6.6 IDÉER OCH MENTALITET .......................................................................................................... 26 
6.7 UTVECKLING ........................................................................................................................... 27 

7. SLUTDISKUSSION .................................................................................................................... 28 
7.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA ............................................................................................ 28 
7.2 I RELATION TILL DEN TIDIGARE FORSKNINGEN ....................................................................... 29 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................................... 31 
KÄLLOR ............................................................................................................................................. 31 
LITTERATUR ...................................................................................................................................... 31 

BILAGA ............................................................................................................................................... 33 
LISTA ÖVER UTSTÄLLNINGSOBJEKT .................................................................................................. 33 

 



 
2 

 

1. Inledning 
Vi lever i en postmodern tid. Åtminstone enligt den franske filosofen och kulturteoretikern 

Jean Baudrillard. Han menar till och med att vi uppgått i en så kallad hyperverklighet där 

möjligheten att skillnaden mellan faktisk verklighet och berättelse blir allt svårare att uppfatta. 

I sin bok The Gulf war did not take place om Kuwaitkriget redogör Baudrillard för hur detta 

krig framförallt förekom i denna hyperverklighet. Innebörden är såklart inte att kriget är helt 

påhittat men att det som faktiskt utspelade sig i Kuwait inte uppfyllde de kriterier som krig 

normalt utgörs av. Han menar dels att de amerikanska styrkorna var så överlägsna att något 

faktiskt krig aldrig utbröt och att händelsen inte följdes av några realpolitiska förändringar. 

Kriget fick alltså sin krigiska karaktär i den mediala bevakningen, i berättelserna om händel-

sen i Kuwait under det tidiga 1990-talet.P0F

1 

   Denna postmoderna tanke skulle även kunna riktas mot den moderna historievetenskapen 

som ibland gör anspråk på att kunna erövra faktiska kunskaper om det förflutna.  Den tyske 

historiedidaktikern Jörn Rüsen bemöter den postmoderna kritiken genom att försvara histo-

rieämnets vetenskaplighet samtidigt som han lyfter fram vikten av att aktivt förhålla sig till 

den narrativa aspekten. Han finner även stöd för detta förhållningssätt hos den moderna histo-

rieskrivningens fader, Leopold von Ranke, som framhöll att historievetenskapen även är en 

konst. En konst i bemärkelsen att det som vetenskapen samlat in också måste gestaltas.P1F

2
P 

Historieskrivningen behöver alltså inte antingen betraktas vara en konstruerad berättelse eller 

konkreta fakta utan snarare det som uppstår när de två komponenterna möts. Berättelsen byg-

ger upp det sammanhang som möjliggör förståelsen av vetenskapens fakta.  

   I detta självständiga arbete ska den historiska berättelse som förmedlas på en museiutställ-

ning undersökas. Utställningen heter Vi blir Örebro som har för avsikt att berätta historien om 

Örebro och hur staden vuxit fram. Utställningen är ett resultat av politiska beslut och genom-

förd av en offentlig institution vilket kan tänkas ge legitimitet åt berättelsen. Det är därför av 

intresse att närmare undersöka vad som inkluderas i denna historiska berättelse om Örebro, 

men även hur förmedlingen av historien går till.  

1.1 Problemformulering 
Detta självständiga arbete är skrivet i den sista historiekursen på ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Det är primärt den utgångspunkten som bidragit till 

att undersökningen har en historiedidaktisk ansats. Den danske historiedidaktikern Bernard 

                                                 
1 Baudrillard, Jean (1995), The Gulf war did not take place 
2 Rüsen, Jörn (2004), Berättande och förnuft, s. 44 ff. 
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Eric Jensen framhåller att historiedidaktiken idag präglas av begreppet historiemedvetande. 

Det inbegrips av förståelsen för hur tolkningen av dåtiden, förståelsen av samtiden och för-

väntningarna på framtiden samspelar med varandra.P2F

3
P Han påstår också att detta historiemed-

vetande framförallt utvecklas utanför skolan vilket bidrar till att intresset för historieför-

medling utanför skolan blir mer intressant att studera. 

   En museiutställning är troligen inte det som aktivt bidrar mest till den yngre generationens 

historiemedvetande, men samtidigt är den grupp som besöker museer mest barn mellan 7 och 

14 år vilket i sig ger relevans åt att undersöka museer utifrån ett skolperspektiv.P3F

4
P Dock skulle 

museet kunna betraktas vara ett av de ramverk som tillsammans utgör det etnografen Lennart 

Zintchenko kallar det kollektiva minnet. Ramverken är olika inarbetade sätt att minnas på och 

utgörs av bland annat jubileer, historiska filmer och böcker, självbiografier, dokumentärer och 

som sagt museiutställningar.P4F

5
P Att studera utställningen Vi blir Örebro på Örebro läns mu-

seum innebär alltså att studera en förmedlingsform av det kollektiva minne som staden Öre-

bro omfattas av.  

   Historiemedvetandet bör dock betraktas som något relationellt, vilket innebär att det uppstår 

inuti en människa vid mötet andra tankar och idéer. Denna uppsats kommer dock fokusera på 

själva utställningen och inte på de som besöker den vilket bidrar till att endast det som föregår 

historiemedvetandet kommer att undersökas.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet för uppsatsen är att undersöka, diskutera och analysera hur ett mu-

seum med hjälp av texter och föremål skapar en berättelse. Detta för att få en bild av vad som 

ingår i berättelsen om en stad och hur historien brukas för att i förlängningen påverkar oss, i 

egenskap av människor, lärare och elever. Det mer specifika syftet med denna undersökning 

är att studera vilka föremål som finns, hur historien brukas och vilken historiesyn som kom-

mer till uttryck i museiutställningen Vi blir Örebro. För att uppfylla syftet kommer undersök-

ningen och analysen försöka besvara följande frågor: 

• Vilka historiska objekt är det som tas upp i utställningen och hur knyts de till berättel-

sen om Örebro? 

• Hur brukas historien och vilka typer av berättelser framträder i utställningen? 

• Vilken historiesyn tar sig uttryck i utställningens material? 

                                                 
3 Jensen, Bernard Eric (1997), ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori och didaktik” i Karlegärd, 
Christer & Karlsson, Klas-Göran (red.) Historiedidaktik, s. 49 
4 Ljung, Bertil (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 32 
5 Zintchenko, Lennart (2003), Stadens tidsbilder, s. 40 f. 
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2. Tidigare forskning 
Museet som forskningsobjekt kan angripas på flera olika sätt och från flera olika vetenskap-

liga discipliner. En undersökning skulle kunna utgå från museets samhälleliga funktion i 

egenskap av sin institutionella position och del i den allmänna kunskapsreproduktionen.P5F

6
P Här 

ligger dock fokus på det som sker innanför museets väggar och relateras endast till den en-

skilde besökarens livsvärld. Denna rubrik är uppdelad i tre underrubriker som var och en re-

presenterar valda delar av det fält som museistudier utgör. Först presenteras två studier av 

museer med fokus på vilka förutsättningar museerna har och hur utställningsobjekten relateras 

till både besökaren och omvärlden. Sedan kommer ett avsnitt med den pedagogik som möj-

liggörs och bedrivs på museer. Slutligen kommer en genomgång av studier av svenska museer 

med inriktning mot historiska utställningar och utställningar mer specifikt om städer.  

2.1 En museiutställnings förutsättningar 
I sin studie Museendet från 1986 pekar etnografen Billy Ehn ut det han kallar den museala 

dubbelexponeringen. Vad han syftar på är att varje utställningsobjekt som förekommer på en 

utställning dels bör betraktas som en representation för någonting samtidigt som det är frånta-

get sin ursprungliga kontext. Han framhåller hur utställningen där med kräver att besökaren 

använder sin fantasi för att på så sätt komma i kontakt med den autentiska upplevelse som 

efterfrågas. Det är alltså i mötet mellan utställningens objekt och besökarens fantasi som 

historien blir närvarande och samtiden kan ta formen av framtidens historia.P6F

7 

   Det är med den utgångspunkten som Ehn tar sig an museernaP7F

8
P i sin studie. När han diskute-

rar museikultur så tillskrivs museet inte bara funktionen av att bevara det kollektiva minnet 

utan även som den institution där glömskan organiseras. Tillräckligt mycket av dåtiden måste 

glömmas bort för att ett föremål ska kunna ställas ut på ett museum. På så sätt blir utställ-

ningsobjektet en representant från ett förflutet med mytisk karaktär eftersom det samtidigt är 

präglat av samtidens föreställningar och förväntningar.P8F

9
P Detta illustreras än tydligare i bokens 

avslutande kapitel när han jämför sin egen bruksbil av märket Mazda med ett gäng veteranbi-

                                                 
6 Se t.ex. Foucault, Michail (1970/1993), Diskursens ordning 
7 Ehn, Billy (1986), Museendet, s 10 
8 Ehns studie är utförd på uppdrag av Statens kulturråd och underlaget för studien är baserat på Livrustkamaren, 
Armémuseet i Stockholm, Västerbottens museum i Umeå, Stockholms leksaksmuseum, Hallwylska palatset, 
Blockmakarens hus, Kulturen i Lund, Nordiska museet, Pengsjö nybyggarmuseum, Kalmar slott, Apotekhuset i 
Köping, Strömstedtska huset med fler. 
9 Ehn (1986), s. 21 
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lar av märket Chevrolet. De gamla bilarna hade övergått från att en gång i tiden ha varit 

bruksobjekt till att nu snaras behandlas som estetiska objekt. Övergången hade enligt Ehn 

gjort att de blev arketypiska i sin förmåga att över tid kunna definiera vad en riktig bil är.P9F

10 

   En som ytterligare diskuterar utställningsobjektens relation till sin existens utanför utställ-

ningen är arkeologen Gundula Adolfsson. I sin doktorsavhandling Människa och objekt i 

smyckeskrin delar hon upp ett historiskt objekt i tre uppträdande former. Antingen kan det 

vara en artefakt, ett samlingsobjekt eller ett utställningsobjekt. Den förstnämnda fungerar som 

en källa och är i regel föremål för någon typ av studie. Artefakten anses där med vara bärare 

av information som kan erövras till följd av frågor. Samlingsobjektet däremot är ett föremål 

som skiljts från den historiska kontext som artefakten anses ingår i. Samlingsobjektet kan 

utgöras av en veteranbil i ett garage, smycken runt en hals eller ett svärd i en museikällare. 

För att dessa samlingsobjekt ska övergå till att vara utställningsobjekt måste de tillskrivas ett 

förmedlingsvärde. Svärdet kan inte längre bara vara vackert utan måste övergå till att bli ett 

krigsredskap. För detta syfte kan en kopia enligt Adolfsson fungera lika bra som ett origi-

nal.P10F

11 

   Adolfsson framhåller vidare hur objekten inte kan tala för sig själva. Upplevelsen av att 

objekten ibland talar till oss kan på ett museum förklaras av två samverkande orsaker. Den 

ena utgår från besökarens förkunskaper och inställning vilka projiceras på föremålet och där 

med får en självbekräftande funktion. Den andra orsaken till att föremål talar till oss är den 

iscensättning som utställaren byggt upp.P11F

12
P Så förhållandet mellan besökarens förkunskaper 

och utställarens iscensättning möjliggör att objekten talar. En som uttolkat Adolfsson är mu-

seipedagogen Monica Cassel som i sin lärobok om museipedagogik ställer den teoretiska frå-

gan ”Vad skiljer diskborsten i montern med köksredskap från 1970-talet från de liknande som 

användes i den tidens kök?”.P12F

13
P Det är en högst filosofisk fråga men som likväl bör funderas 

på av både utställare och besökare. 

2.2 Pedagogik och lärande på museum  
I sin bok Museums Experience Revisited har museologerna och pedagogerna Falk och Dier-

king det uttalade syftet att undersöka och diskutera museer, museibesökare och hela den upp-

levelse som det innebär att besöka ett museum.P13F

14
P Första utgåvan av deras bok färdigställdes 

1986 och ingick då i ett forskningsfält som enligt dem själva var obetydligt i förhållande till 
                                                 
10 Ehn (1986), s. 74 
11 Adolfsson, Gundula (1987), Människa och objekt i smyckeskrin, s. 76 f. 
12 Adolfsson (1987), s. 77 
13 Cassel, Monica (2001), Museipedagogik, s. 39 
14 Falk, John H, Dierking, Lynn D, Semmel, Marsha (2012), Museum Experience Revisited, s. 15 
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dagens allt mer påtagliga intresse för både museer och deras pedagogiska verksamhet. Utöver 

den skillnad de upplever vad gäller inställningen till pedagogik så har även internet och den 

digitala världen fått ett allt större inflytande på hur museiverksamheten utvecklats. När de 

menar att de undersöker hela den upplevelse som ett museibesök innebär så börjar besöket 

enligt dem redan när iden uppstår. Sedan pågår upplevelsen även utanför museet dörrar i form 

av minnen.P14F

15 

   De olika stadierna av museibesöket betraktas sedan utifrån tre olika perspektiv eller snarare 

sammanhang. De utgörs av det personliga, sociokulturella och fysiska sammanhanget vilka 

ständigt interagerar och överlappar varandra.P15F

16
P De diskuterar dels hur beslutet att besöka ett 

museum tas och konstaterar då följande: 
 

I, or my group and I, desire to satisfy one or more personal and/or sociocultural needs; and 2) I 

recall, or someone in my group recalls, that a museum might be one place/context in which that 

need or those needs could be satisfied. When these two streams of thought come together, and 

only then, the potential for visiting a museum arises.P16F

17 

 

Vidare så avhandlas även det faktiska besöket som delvis präglas av den fysiska miljön som 

museet utgörs av och där själva utställningen ingår med sina föremål, medier och tolknings 

material. Besöket präglas dock minst lika mycket av det sociokulturella sammanhanget. Det 

förefaller vara så att de flesta museibesökarna kommer i grupp och att det i dessa samman-

hang främst är de övriga gruppmedlemmarna som ägnas störs uppmärksamhet. Museet och 

utställningen blir en del av konversationen och kan i vissa fall fungera som bakgrund för soci-

al interaktion, gemensam historia och meningsskapande.P17F

18 

   Slutligen så ska utställningen bearbetas och inte minst kommas ihåg. Enligt författarna så 

minns museibesökarna betydligt mycket mer än om de skulle erhållit kunskapen genom att få 

den berättad eller läsa sig till den. Enligt en undersökning de gjorde tycks inte minnena av 

besöken avta linjärt med avståndet i tid utan bibehållas någorlunda intakta även tjugo år efter 

besöket.P18F

19
P Avslutningsvis i sin undersökning försöker författarna påverka hur museerna arbe-

tar för att öka besökarnas upplevelse. Bland annat så tar de upp hur aktiviteter som efterliknar 

historien har större effekter på förståelsen än de museer där föremålen eller händelserna end-

ast betraktas. Att svabba däck på ett militärfartyg från sent 1800-tal inger större förståelse för 

                                                 
15 Falk, Dierking, Lynn (2012), s. 23 
16 Falk, Dierking, Lynn (2012), s. 26 
17 Falk, Dierking, Lynn (2012), s. 41 f. 
18 Falk, Dierking, Lynn (2012), s. 148 
19 Falk, Dierking, Lynn (2012), s. 198 ff. 
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livet till sjöss än att se på kläderna besättningen bar eller hur fartygets roder går ut. Dock 

framhåller de att förkunskaperna om det en utställning tar upp får en ny dimension och bety-

delse även utan denna aktivitet.P19F

20 

 

I inledningen av sin bok Museums and Their Visitors diskuterar professorn i museologi Eilean 

Hooper-Greenhill att det finns några grundläggande frågor alla verksamma inom museisfären 

måste svara på för att ha en rimlig anledning att fortsätta med sitt arbete. Det handlar om var-

för museiobjekten ska bevaras trots de kostnader det innebär? Hur objekten, trots avståndet i 

tid och rum, kan påverkar våra liv en den komplexa värld vi lever i? Vad har objekten för 

värde för människor?P20F

21
P Vad boken sedermera handlar om är alltså att diskutera hur besökarna 

erbjuds ett meningsfullt besök på museerna, vilka förändringar som kan tänkas vara nödvän-

diga för att museerna ska kunna möta framtiden och inte minst vilka som är besökarna.P21F

22 

   Vad gäller besökarna så uttrycker de grupper som inte går till museer att de upplever dem 

som antingen svåra och otillgängliga eller utan relevans till följd av att kulturen eller tidsål-

dern inte upplevs representerade. Hon tar upp hur både etniska minoriteter och unga uttrycker 

skepsis. Representationen är dock något som upplevs vara på bättringsvägen och allt fler 

grupper inkluderas i utställningarna. Ett problem som har uppstått är dock att utställningar 

separeras på olika sätt. Hooper-Greenhill tar upp hur det i Sydafrika förekommer målningar 

av den vita befolkningen på det historiska museet men att den svarta befolkningens målningar 

har förlagts på naturhistoriska museet. Det blir en exkludering genom representation istället 

för som tidigare då representationen helt uteblev.P22F

23
P  

   Hon diskuterar senare i boken hur texterna som beskriver objekten påverkar vår uppfattning 

av dem. Genom användningen av skyltar får språket en minst lika betydelsefull roll för muse-

erna som objekten. Hon beskriver språkets roll såhär: 
 

The words used in museums create approaches to the past, and attitudes to the present: the cho-

ice of a theme for an exhibition, and the nature of the language used to present it, for example, 

create and display a particular interpretation of experience.P23F

24 

 

Det är alltså språket karaktär vid framställningen av utställningens tema som påverkar vår 

upplevelse av den. Hooper-Greenhill tillskriver alltså språket som nyckeln mellan historien 

                                                 
20 Falk, Dierking, Lynn (2012), s. 252 
21 Hooper-Greenhill, Eilean (2013), Museums and Their Visitors, s. 2 
22 Hooper-Greenhill (2013), s. 8 
23 Hooper-Greenhill (2013), s. 19 f. 
24 Hooper-Greenhill (2013), s. 115 
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och utställningsobjektet eller om man så vill, mellan dåtiden och nuet. Hon framhåller också 

att det inte bara är innehållet och formen som bidrar utan även det som utesluts och mer eller 

mindre omedvetet utelämnas.  

2.3 Undersökningar av museer i en svensk kontext 
I sin text Svenska historiebruk – nationellt och lokalt uppmärksammar även historieprofessorn 

Peter Aronsson att samerna har tillhört den del av utställningen på nordiska museet som be-

handlar naturen och inte kulturen. Detta har dock kommit att ändras på senare tid vilket i viss 

mån innebär ett erkännande av den samiska kulturen.P24F

25
P Han tar även upp i samma text att 

Sverige är ett extremt land, inte minst i det sätt vi behandlar vår kultur. Som förklaring på det 

påståendet anger han bland annat den långa freden men framhåller även att den snabba mo-

derniseringen och sedermera urbaniseringen. De senare påverkar genom att det blir ett tydligt 

brott mellan det vi kallar den moderna tiden och vad som då blir historien.  

   Nationen är på samma gång självklar som osynlig vilket enligt Aronsson ger upphov till en 

stark tillit till staten och välfärdssamhällets kraft.P25F

26
P Ett påstående som måhända satts inom 

klammer sedan han skrev det men där faktumet att tilltron är fortsatt förhållandevis hög. Detta 

har hur som helst bidragit till att individens självutveckling inte bara står högt i kurs utan som 

livets mening. Dessa faktorer menar han, är förklaringen på varför den svenska kulturen tycks 

så frånvarande och han höjer också ett varningens finger och efterfrågar en bättre struktur vad 

gäller kulturpolitiken.  

   Övergången från det traditionella bondesamhället till industrialismen och moderniteten 

krävde ett Skansen för att upprätthålla kontinuiteten och trygghet för att möjliggöra förnyel-

sen. När vi nu står inför en ytterligare övergång, till ett post-industriellt tillstånd, krävs indu-

strisamhällets motsvarighet till Skansen. Aronsson poängterar här att många städer, både stora 

och små musealiserar sina föråldrade industriresurser. Det sker dock inte nödvändigtvis under 

överlagda former utan snarare som ett resultat av den nya ekonomins struktur.P26F

27 

 

I sin avhandling En meningsfull historia så undersöker historikern Cecilia Axelsson är syftet 

att undersöka hur migrationshistoria förmedlas på museer.P27F

28
P Avhandlingen undersöker de två 

utställningarna Kongosprår och Afrikafararna som på olika sätt tar upp migration i en histo-

risk kontext. Det som avhandlingen vill visa på är hur dessa två utställningar kan uppfattas på 
                                                 
25 Aronsson, Peter (2008), ”Svenska historiebruk – nationellt och lokalt” i Beckman, Svante & Månsson, Sten 
(red.), Kultur Sverige, s. 38 f. 
26 Aronsson (2008), s. 41 f. 
27 Aronsson (2008), s. 41 
28 Axelsson, Cecilia (2009), En meningsfull historia, s. 11 f. 
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olika sätt av olika människor.P28F

29
P Båda utställningarna skildrar mötet mellan svenskar och 

skandinaver å ena sidan och afrikaner å andra sidan. Det handlar alltså om att ”Vi” har mött 

”Dem” genom historien och beroende på vem vi identifierar oss med och hur vi ser på det 

historiska mötet påverkar oss och vår syn på ett liknande möte idag.P29F

30 

   Det som koms fram till är att genom att hon betraktar utställningarna som processer synlig-

görs hur lätt det är att påverka och förändra historien när den tar formen av en berättelse. Det 

verkar enligt Axelsson som att vissa få personers historiesyn och intentioner kan bidra till att 

påverka hela den berättelse som målas upp i en utställning. Detta i kombination med att 

materialet till vissa delar av berättelsen inte finns tillgängliga bidrar alltså till att forma den 

slutgiltiga utställningen.P30F

31 

   Axelsson undersökte även om utställningarna bidrog till att utöka historiemedvetandet men 

framhåller också att det var svårt att komma fram till något handfast. Hon understryker dock 

att historiemedvetandet bör kategoriseras som bildning snarare än utbildning. Den slutsats 

som dock dras är att de utställningar som undersöktes snarast reproducerade stereotyper och 

samhällsstrukturer. Enligt Axelsson kan en sådan redogörelse inte bidra till att utveckla histo-

riemedvetandet i en ny riktning utan endast förstärka det redan befintliga historiemedvetande-

tillståndet. Det är alltså utställningens förmedling som sätter ramarna för möjligheten att 

historiemedvetandet ska fördjupas.P31F

32 

 

Ekonomhistorikern Johan Samuelsson undersöker i sin avhandling Kommunen gör historia 

hur kommunen använder sig av historien för att forma en lokal identitet. I sin avhandling un-

dersöker han ett jubileum, bygget av stadsmuseet, museets dokumentationsarbete samt en 

utställning om staden Eskilstuna från år 2000.P32F

33
P Denna uppsats har främst inspirerats av delen 

om museiutställningen. Utställningen, som hette Mellan sjöarna, föregicks enligt Salomons-

son av flera olika utställningar under 1990-talet där olika grupper försökte göra upp med sta-

dens industrihistoria.P33F

34
P Utställningarna hade det formulerade syftet att med hjälp av historien 

bidra med den kraft som krävdes för att kunna möta framtiden.P34F

35
P I anslutning till utställning-

ens uppförande förändrades även stadens definition av sig själv, Eskilstuna var en förändring-

                                                 
29 Axelsson (2009), s. 76 
30 Axelsson (2009), s. 23 
31 Axelsson (2009), s. 275 f. 
32 Axelsson (2009), s. 287 ff. 
33 Samuelsson, Johan (2005), Kommunen gör historia, s. 23 f. 
34 Samuelsson (2005), s. 112 ff. 
35 Samuelsson (2005), s. 114 
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ens stad men mer rötter i industrin. Industrihistorien i turistbroschyrerna och högskola, snabb-

tåg samt ”popstad” i marknadsföringen.P35F

36 

   Eftersom undersökningen hade en avsikt att jämföra kommunens framställning av sig själv 

över tid är resultatet i avhandlingen bland annat att utställningen Mellan sjöarna fått inslag av 

fler samhällsgrupper. Från att ha varit främst arbetare och företagare kom kvinnor, invand-

rare, nöje och liknande att representeras. Den nya representationen bidrog också till att nya 

föremål användes i utställningen.P36F

37
P Samuelsson poängterar att det är lätt att betrakta utställ-

ningen som en ren kommunpolitiks skapelse men samtidigt framhåller han att det skulle 

kunna vara omvänt och att olika historiska miljöer i kommunen bidragit med positiva värden 

som i sin tur påverkat politiken.P37F

38 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har strukturerats efter tre underrubriker. Den första, En museiut-

ställnings förutsättningar, gick igenom hur museets lokaler och de föremål som finns i det 

samverkar med varandra för att skapa en berättelse. Denna berättelse är beroende av två saker, 

dels hur utställaren har valt att iscensätta föremålet men också vilka förkunskaper besökaren 

besitter. Under rubriken Pedagogik och lärande på museum är inriktningen mer inställd på 

hur lärandet går till på museet och vilka som är en del av innehållet. Under den rubriken 

framkommer dels att museet ofta fungerar som en social plats där utställningsobjekten snarast 

uppträder som en kuliss och umgänget med vänner är mest framträdande. Museet tycks dock 

ha en sådan kraft att det som lärs in i en utställning lättare kan minnas än sådant som kommer 

från exempelvis läsning. Vad gäller besökarna så tycks de som inte går på museer vara av 

uppfattningen att de inte finns representerade i utställningarna eller att de är representerade på 

ett felaktigt vis.  

   Slutligen så kommer rubriken Undersökningar av museer i en svensk kontext. Den forskning 

som togs upp under denna rubrik är sådana som på olika sätt undersökt museer och utställ-

ningar på liknande sätt som denna uppsats. De tar dels upp hur den utformade berättelsen har 

en stark påverkanskraft på hur historien framträder. Att beroende på vad från historien som 

det berättas om och hur berättelsen förmedlas bidrar till upplevelsen av densamma. Det andra 

som tas upp är hur det som förekommer på museet också får en plats i historien och där med 

det förgångna. Denna funktion måste tas på allvar och det som de facto är passé måste förpas-

                                                 
36 Samuelsson (2005), s. 115 f. 
37 Samuelsson (2005), s. 127 
38 Samuelsson (2005), s. 128 
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sas till historieskrivningen för att på så vis göra framtiden möjlig. Till detta som bör mu-

seialiseras hör nu det vissa kallar industrialismen och andra moderniteten.  

 

3. Material och metod 
Museibesöket som låg till grund för insamlingen av materialet pågick under tredje och fjärde 

maj 2016. Under besöket kom större delen av det material som återfinns i bilaga till denna 

uppsats till. Dokumentation gjordes dock i form av allmänna anteckningar och fotografering 

men den form som utställningen hade de datumen är det som ligger till grund för undersök-

ningen.  

3.1 Utställningen, objekten och avgränsningar 
Utställningen som är föremål för denna undersökning heter Vi blir Örebro och är utställd på 

Örebro Läns museum. Den uppfördes i anslutning till stadens 750årsjubileum under somma-

ren 2015 och är avsedd att stå där under en längre tid som en av museets permanenta utställ-

ningar. Denna undersökning är begränsad till att endast behandla det som visas för besökaren 

och kommer där med inte ta upp de politiska beslut, museets dokumentation eller annat som 

legat till grund för formandet av utställningen. Det finns två anledningar till detta, dels den 

som omfattas av mer praktiska förklaringar som bristande tid, utrymme och resurser för att 

utföra en mer omfattande undersökning. Den andra anledningen utgår från faktumet att detta 

är en didaktiskt inriktad undersökning med siktet inriktat på vad och hur, frågor som förutsätts 

påverka besökaren oavsett förmedlarens motiv. 

   Materialet för undersökningen blir således primärt utställningsobjekten och de förklarande 

texter som är anslutna till objektet. I utställningen finns även bildskärmar som antingen via 

text, ljud eller bild erbjuder en fördjupning i vissa ämnen. Även innehållet i dessa kommer 

den här undersökningen att bortse ifrån dels på grund av utrymmesbrist men även till följd av 

att karaktären på utställningsobjekten gör det svårt att jämföra dem med en mer faktainriktad 

text. Det skulle alltså snarast medföra att det blir två separata undersökningar vilket inte är 

ambitionen med denna uppsats.  

   Utöver utställningsobjekten kommer även utställningens helhetsbild att undersökas. Här är 

ambitionen att fånga det generella som bidrar till att påverka uppfattningen av de specifika 

utställningsobjekten. Det handlar hur ljussättningen är, om och vad det förekommer för ljud, 

på vilket sätt möbleringen är planerad och hur objekten är utställda. Sedan kommer undersök-

ningen gå in på objekten och den tillhörande text som sätter in det i ett sammanhang. Allt som 
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allt är det 85 utställningsobjekt med tillhörande beskrivning som ingår i undersökningen. 

Dessa finns listade i den bilaga som omnämndes ovan och är kategoriserade i sju olika grup-

per som kommer presenteras närmare nedan. När ett objekt omnämns i texten kommer den 

följas av en parentes som hänvisar läsaren till objektet i bilagan. 

3.2 Undersökningens genomförande 
Värt att notera är att detta är en kvalitativ undersökning vilket bidrar till att påverka resulta-

tets. Undersökningen har för avsikt att tolka det material som förekommer på utställningen för 

att således försöka skapa en grund för hur utställningen sedermera kan förstås utifrån de teore-

tiska utgångspunkter som presenteras i nästa del.P38F

39
P En kvalitativ undersökning av detta slag 

bidrar dock inte nödvändigtvis till någon generaliserbar slutsats. Primärt bör den betraktas 

vara en genomgång av den specifika museiutställning men samtidigt finns en förhoppning att 

den kan bidra till en något djupare förståelse för hur en museiutställning kan förstås. Resulta-

tet är således inte nödvändigtvis mer intressant än vägen dit. 

   En av de grundläggande tankarna till hur materialet samlas in kommer från begreppet den 

museala dubbelexponeringen som omnämndes i anslutning till etnologen Billy Ehn. Det 

handlar alltså om att varje utställningsobjekt är avlägsnat från sitt sammanhang men samtidigt 

en representation för detta sammanhang genom den berättelse den bär på eller fogas in i.P39F

40
P 

Den andra utgår från antropologen Bruno Latours uppdelning av aktörer. Han utgår ifrån att 

det förekommer dels mänskliga aktörer men även icke-mänskliga aktörer som omfattar både 

föremål, idéer och koncept.P40F

41
P Detta är en av grunderna till det som kallas aktör-nätverksteori 

men i denna uppsats kommer det endast vara en inspirationskälla till skapandet av sju aktörs-

kategorier. 

   Den första frågan, vad som tas upp i utställningen, utgår alltså från vem eller vad som är 

aktören i den berättelse som utställningsobjektet tillskrivs. Den första uppdelningen sker alltså 

mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Sedan har denna uppsats för avsikt att dela upp 

dessa kategorier i än mindre aktörs-kategorier. De mänskliga aktörerna delas in i tre grupper; 

enskilda personer, grupper och besökaren. Kategorin enskilda personer utgörs av berättelser 

där en specifik person tydligt omnämns. Till grupper räknas de berättelser som handlar om 

flera personer som inte utgörs av en tydligt överordnad gemenskap utan som i någon mån kan 

klassas som en frivillig gemenskap. Besökaren framträder såklart aldrig själv i materialet men 

                                                 
39 Bryman, Allan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 150 ff. 
40 Ehn (1986), s. 10 
41 Latour, Bruno (2015), Tinget återställt. Jmf även Ahn, Song-ee (2015), ”Aktör-nätverkteori”, i Frejs, Andreas 
& Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys 
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vissa berättelser riktar sig till besökaren genom att ställa frågor vilket inkorporerar den i ut-

ställningen. 

   De icke-mänskliga aktörerna har delats in i fyra kategorier; företag och organisationer, sta-

den Örebro, idéer och mentalitet samt utveckling. Den första kategorin företag och organisat-

ioner inbegriper alltså de berättelser där ett företag eller en organisation framställs som aktö-

ren. Staden Örebro förekommer som en egen aktör i vissa berättelser och blir därför också en 

kategori. Ibland framträder idéer och mentaliteter som inte kan kopplas till en person eller en 

organisation och utgör därför en egen aktörs-typ. Slutligen så handlar vissa berättelser om en 

utveckling där utställningsobjektet fungerar som ett minnesmärke vilket gör även den katego-

rin relevant. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats är historiedidaktisk. En teoretisk tradition som 

kan betraktas sträcka sig till den tyske 1800-tals filosofen Friedrich Nietzsche. Han ansåg att 

historien endast skulle brukas med ett syfte och att för mycket historia kunde resultera i en 

människa eller en grupps fördärv. Det finns tre olika människotyper som ska bruka historien 

på olika sätt. Först finns den verksamme och handlande människan som ska bruka historien 

monumentalistiskt för att få inspiration och ett riktmärke att följa. Sen finns den bevarande 

och vördande människan som ska bruka historien antikvariskt för att på så sätt befästa det 

rådande. Slutligen finns den lidande människan som vill befria sig och den ska bruka historien 

kritiskt för att kunna få upprättelse för sitt lidande.P41F

42 

   Utifrån den uppfattningen att historien bidrar till att påverka vårt medvetande kom idén om 

att det finns ett historiemedvetande. Historiemedvetandet har definierats på lite olika sätt men 

det handlar i grund och botten om uppfattningen av hur dåtid, nutid och framtid relaterar till 

varandra. Bernard Eric Jensen framhåller dock vikten av att skilja mellan historiemedvetande 

och det han kallar historiskt medvetande för att tydligare kunna definiera grundbegreppet.P42F

43
P 

Det historiska medvetandet inbegriper insikten att det egna subjektet är en produkt av histo-

rien och faktumet att historien är i förändring. Historiemedvetandet å andra sidan tillskrivs en 

sociokulturell karaktär och framträder när de tre tidsdimensionerna betraktas som en process 

framkallad av det mänskliga handlandet. Det är alltså den direkta eller indirekta förståelsen att 

                                                 
42 Nietzsche, Friedrich (1998), Om historiens nytta och skada, s. 40 
43 Jensen (1997), s. 52 
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tolkningen av dåtiden, förståelsen av nutiden och förväntningarna på framtiden samspelar 

med varandra.P43F

44 

   Denna övergripande teoretiska utgångspunkt har av olika historiedidaktiker operational-

iserats på olika sätt. Exempelvis har historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson gjort en typo-

logi över olika historiebruk som framförallt påverkar det politiska historiemedvetandet.P44F

45
P 

Denna kommer dock inte användas här då den inte uppfattas vara kompatibel med materialet. 

Istället kommer den historiedidaktikern Jörn Rüsens narrativa historiebruk att användas för att 

tolka hur historien brukas på utställningen. När det kommer till frågorna vad och vilken histo-

riesyn står istället Peter Aronsson, professor i historia, för tankarna. 

4.1 Historiekultur 
   För att närma sig historiemedvetandet på ett än mindre abstrakt plan så kommer denna stu-

die utgå från att historiemedvetandet är ett resultat av den tillskansade historien. Vad som 

tillskansas är historiekulturen, det vill säga alla de fysiska och rituella objekt som bidrar till 

möjligheten att tänka i termer av dåtid, nutid och framtid.P45F

46
P Historiekulturen kan i viss mån 

betraktas vara en renodling av historiemedvetandet och har enligt historieprofessorn Peter 

Aronsson tre uppträdandeformer. En given historiekultur kan förekomma latent och varken 

uppmärksammas eller fylla någon funktion, den kan bidra med ett syfte genom att påverka 

samtida mentaliteter eller slutligen bli en del av samhällets fundament genom att bli en upp-

lyftas till den allmänna traditionen. På museet är det alltså historiekulturen som aktiveras och 

genom att objektet blir en del av museet övergår det från att vara en del av ett funktionellt 

sammanhang till att i någon mån inneslutas i traditionen, det vill säga kulturarvet.P46F

47 

4.2 Historiebruk 
När historien brukas övergår historiekulturen från att ligga latent till att bidra med en funkt-

ion. Den aktiveras på något sätt vilket bidrar till att påverka den som upplever historien på ett 

visst sätt. I detta självständiga arbete kommer historiebruket betraktas som berättelser eller 

som Jörn Rüsen uttrycker det: Historier är berättelser om mänskliga handlingars tidsför-

lopp.P47F

48
P Han framhåller vidare att berättelserna framförs när subjektet har ett behov av att ori-

entera sig i tiden men även för att peka ut en riktning för handlandet i det aktuella samman-

                                                 
44 Jensen (1997), s. 59 f. 
45 Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, 
Ulf (red.), Historien är nu, s. 59 
46 Aronsson, Peter (2004), Historiebruk, s. 17 f. 
47 Aronsson (2004), s. 76 
48 Rüsen (2004), s. 61 
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hanget. Berättelserna definieras av att de framställer det mänskliga handlandet över tid i en 

avgränsad del av det förflutna.P48F

49
P Genom inblicken i det mänskliga handlandet där även utfal-

let är givet kan brukaren av historien jämföra dåtida handlingar med sin egen tid och på så vis 

praktiskt pröva framtiden. 

   I slutänden handlar det om att berättelserna består av olika typer av handlande och normer. 

Det vill säga fakta om hur något har gått till i det förflutna och åsikten om varför det bör bli 

på ett visst sätt i framtiden. Beroende på berättelsernas struktur kan detta förmedlas på olika 

sätt och Rüsen har lokaliserat fyra stycken; traditionella berättelser, exemplariska berättelser, 

kritiska berättelser och slutligen genetiska berättelser. 

   Den traditionella berättelsen behandlar det förflutna som en tradition som fortgår in i nuti-

den. Det handlar alltså om att berättelsen framställer handlingar i dåtiden som både förklaring 

till rådande samhällsförhållanden men även som norm för handlandet idag. Det kan exempel-

vis handla om mytiska berättelser. Andra typer av traditionella berättelser är de som bidrar till 

att legitimera maktförhållanden genom att hänvisa till historien och de handlingar som bidra-

git till att upprätta den rådande makten. Även en berättelse där dåtiden framställs som ett 

sämre alternativ än nutiden kan bidra till att legitimera det rådande.P49F

50 

   De exemplariska berättelserna kan bidra till att upplysa om allmänna handlingsregler. Detta 

genom att handlingsförlopp framställs antingen som lyckade eller misslyckade. De egna hand-

lingsalternativen kan alltså vägas mot de handlingar som berättelsen tar upp och blir på så vis 

rättesnören för det val som ska göras. Rüsen menar att historien inte bara gör en vis till nästa 

gång utan att de historiska erfarenheterna gör en vis för alltid. Framförallt handlar de exem-

plariska berättelserna om föredömliga handlingar som manar till efterföljd.P50F

51 

   Den tredje typen av berättelse, den kritiska berättelsen, är den som tydligt lyfter fram tidi-

gare handlingsförlopp och pekar på hur dessa bidragit till att skapa det rådande normsystemet. 

Därmed problematiseras också dess giltighet och bidrar till öppna för avvikande historiska 

erfarenheter. Genom kritiska berättelser som bidrar med ny kunskap kan rådande samhällsbe-

rättelser relativiseras och på så vis kan exempelvis förståelsen för andra maktförhållanden bli 

möjlig.P51F

52
P  

   Så slutligen den genetiska berättelsen handlar om att visa på hur det rådande samhället både 

är förmögen och måhända i behov av förändring. Här handlar det om att berättelsen redogör 

för de handlingar som i ligger till grund för de möjligheter dagens subjekt har att handla. Det 
                                                 
49 Rüsen (2004), s. 61 
50 Rüsen (2004), s. 62 f. 
51 Rüsen (2004), s. 63 
52 Rüsen (2004), s. 63 f. 
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vill säga tidigare handlingar ligger till grund för dagens handlingar. Den genetiska berättelsen 

framhåller hur utvecklingen sker i en viss riktning men grunden ligger i att lokalisera hand-

lingssekvenser över tid som möjliggör för det handlande subjektet att relatera sina egna hand-

lingar till historien.P52F

53 

4.3 Historiesyn 
En utgångspunkt för att kunna diskutera olika typer av historiesyner är att betrakta historien 

som en förändring. Historiesynen har att göra med i vilken riktning den historiska förändring-

en går och vad som driver på denna förändring. Den synliggörs enligt historikern Agneta Ney 

i faktaurvalet, förklaringsmodellerna och den teoretiska anknytningen. Det sätt som historien 

förmedlas på är ett resultat av den historiesyn som berättaren har.P53F

54
P Historiens drivkrafter kan 

till exempel vara slumpen eller strikt deterministiska lagar, enskilda hjältar eller kollektiva 

grupper, ideologiskt grundade handlingar eller ekonomiska intressen och så vidare. När det 

kommer till synen på den historiska förändringen, alltså förhållandet mellan dåtid, nutid och 

framtid, kommer Peter Aronssons historiekulturens grundtroper att användas. Dessa grund-

troper är enligt Aronsson idealtyper av historiemedvetandet och kan förekomma flera samti-

digt hos en och samma individ.P54F

55 

   Den första av dem är Intet nytt sker under solen, vilket innebär en syn där tidsrummet upp-

fattas vara beständigt ett och samma. Historien betraktas vara mänsklighetens gemensamma 

erfarenhet snarare än något avlägset. Det kan exemplifieras genom synen på antikens eller 

upplysningens ideal som beständiga och inte minst i den flytande kunskapssynen som åter-

finns inom postmoderna kretsar.P55F

56
P  

   Den andra av dem är Historien upprepar sig inte – förr helt annat än nu, vilken till skillnad 

från den förra helt separerar nutiden från dåtiden. Det som ligger i fokus är alltså distinktionen 

mellan de båda tiderna och inte förhållandet dem emellan. Det har alltså skett ett språng från 

dåtiden till nutiden och detta kan bidra till att det som upplevs vara dåtid måste bevaras som 

kulturarv. Ett avlägset förflutet kan verka fantasieggande och sydda ut gränserna mellan histo-

rien och fiktionen.P56F

57 

                                                 
53 Rüsen (2004), s. 64 
54 Ney, Agneta (2015), ”Perspektiv och historiesyner” i Berglund, Louise & Ney, Agneta (red.) Historikerns 
hantverk, s. 70 
55 Aronsson (2004), s. 77 f. 
56 Aronsson (2004), s. 79 f. 
57 Aronsson (2004), s. 80 
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   Den tredje av dem är Guldålder, som följer en kronologisk syn på historien där det för-

gångna höjs upp mot en samtid av förfall. Utvecklingen har gått från edens lustgård, det upp-

lysta antika Grekland, ett solidariskt folkhems-Sverige eller en bekymmerfri barndom.P57F

58
P  

   Den fjärde och sista är Framsteget – från mörker stiga vi mot ljuset, följer liksom guldål-

dern den kronologiska historien med betraktar utvecklingen omvänt. I anslutning till de två 

sistnämnda poängterar dock Aronsson att de ofta samverkar och kommer växlande till ut-

tryck. Vi kan glädjas och förfasas över samma historiska utveckling.P58F

59 

 

5. Undersökning 

5.1 Helhetsbilden av utställningen  
Utställningen tar sin början i museets källare. Först efter en kort promenad genom museets 

mer temporära utställningar kommer trappan som tar en ner till stadens förflutna. Väl vid en-

trén möter besökaren en stor lysande skylt som säger: Vi blir Örebro. Där efter börjar utställ-

ningen med ett dovt belyst rum. När besökaren kommer in i rummet börjar högtalarna spela 

upp ljudet av vågskvalp. Det sker så naturligt att det först inte uppfattas eller så är det utställ-

ningens första objekt som tar all uppmärksamhet. Det är ett stort flygfoto över det samtida 

Örebro. Där syns slottet, Svartån, Drottninggatan och även det relativt nyligen byggda Behrn 

Tower.  

   Bortom staden vid Svartåns mynning breder Hjälmaren ut sig och bryter av stadens myller 

av färger. Bredvid bilden på Örebro är en lika stor bild av skog, våtmarker och vatten. Det är 

Hjälmaren som är nyckeln till att besökarna kan förstå att båda bilderna föreställer samma 

plats, platsen där de just nu står. Den andra bilden är en konstruktion för att illustrera hur ut-

vecklingen gått från endast två långhus vid Svartåns strand, omslutna av skog och vatten till 

att ha blivit en plats där byggnader utgör nästan hela bilden. Efter ett tag börjar vågorna att 

ackompanjeras av ett spädbarns skrik. Det låter som ett nyfött barn som ligger hos sin mamma 

nära ett vatten som skvalpar. 

   Nästa rum är mer av en passage. Det är inget utställt här, inte något som fått en egen beskri-

vande skylt i alla fall. Här är det en trapp och en handikappanpassad hiss. Till vänster finns ett 

litet utrymme där de tre väggarna är målade i olika nyanser. Det är grövre plankor som är må-

lade i rött, grått och vissa är inte målade alls. Det ser ut som fyra olika husfasader men ut-

                                                 
58 Aronsson (2004), s. 80 f. 
59 Aronsson (2004), s. 81 
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rymmet är bara några kvadratmeter och varje färgsektion är max en meter. Väl upp för trap-

pen, eller hissen, börjar den egentliga utställningen börja. Först är det dock ett rum där alla 

väggar tycks vara förkolnade. Det ser ut som bjälkar som utsatts för brand och för den påläste 

faller tankarna på stadsbranden 1854 men för de andra omnämns branden i anslutning till ut-

ställningens första objekt. 

   I utställningssalen är det mer levande. Det är ljusare i rummet, musik som manar till hand-

ling snarare än vördnad och så är det rörelse. Bland det första som möter ögat väl inne i ut-

ställningen är ett stort snurrande fotocollage. Det är flera hundra bilder som är monterade in-

till väggen och snurrar kontinuerligt nedifrån och upp för den höga väggen för att sedan falla 

igen på baksidan. Hela monteringen drivs med en motor som är fäst till något som liknar en 

lång cykelkedja. Det ger konnotationer till fabrik, dels till följd av utseendet men inte minst 

till följd av det släpande och halvt mullrande ljud den ger ifrån sig. Bilderna föreställer allt 

möjligt från Örebro och är tagna av både privatpersoner och tidningar. Vissa bilder är över 

hundra år gamla medan andra är från 2010-tal.  

   I övrigt så utgörs utställningen av ett myller av objekt. På nedervåningen i det balkongför-

sedda rummet finns det två stora bord. Båda är fyllda med objekt som företrädesvis ligger 

öppet men vissa har hamnat inom ett skyddande monterglas. I princip alla utställningsobjekt 

är försedda med en kort beskrivning på en tillhörande skylt. Det är ett föremål och en berät-

telse och tillsammans utgör dem den historiska upplevelsen. Vissa objekt, framförallt de 

större, har hamnat på väggarna men allt som står på bordet är i samma höjd. Inget tycks lyftas 

fram extra mycket och det finns ingen tydlig väg som besökaren förväntas gå. Väl inne i ut-

ställningssalen tar sig historien uttrycket av ett Instagram-konto. En bild på ett objekt till-

sammans med en kort kärnfull text. 

Övervåningen är betydligt mindre än den nedre våningen. Här finns de mer sentida utställ-

ningsobjekten men formen är liknande. Det finns även en sektion där besökaren själv kan 

sätta sig ner och skriva ett minne från sitt eget liv. Det finns papper försedda med olika teman 

och när besökaren skrivit sitt minne kan det hängas upp på en lina med en klädnypa. Runt om 

i lokalen finns det även flera digitala skärmar som är mer fördjupande med ofta flera sidor 

text. För den som vill ta till sig historien på det gamla hederliga sättet. 
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5.2 Vad ställs ut? 
Här kommer en genomgång av vad som ställs ut på utställningen och vilken kontext de förs 

fram i. Framställningen följer de kategorier som omnämndes i metodavsnittet vilka är utfor-

made efter berättelserna och inte utställningsobjekten i sig.  

5.2.1 Enskilda personer 

I kategorin enskilda personer finns det 23 objekt som var och ett knyter an till en person som 

omnämnts med namn. Ett objekt var dock infogat i en berättelse utan att namnet på personen 

skrevs ut. Dock var det tydligt att det var just en specifik person som åsyftades och därför 

ingick den. Det var även ett av objekten som knöt an till två personer. Utställningsobjekten 

kunde ha en direkt koppling till den omnämnde genom att personen själv tillverkat objektet så 

som klänningen (1.4) och lerfigurerna (1.5). Andra objekt har varit en del av personens ar-

betsredskap som hattfodralet (1.1), torkhuven (1.7), operationslampan (1.13) och BP-jackan 

(1.22). Vissa objekt var något som personen hade köpt som exempelvis en hockeyklubba från 

60-talet (1.15), en fin klänning från 50-talet (1.18) och ett par byxor från 70-talet (1.23) och 

en sjuksköterskebindel (1.3) som sjuksköterskeläraren Matilda Svensson bar i slutet av 1800-

talet.  

   Vissa hade kopplingen till föremålen genom att deras släktingar ägt det. Exempelvis en 

plånbok (1.1) som tillhört en farfar i början av 1900-talet. Slutligen var andra objekt endast 

löst relaterade till personen antingen som en representation för deras verksamhet som en 

gammal kassaapparat (1.17) som symbol för en butiksarbetare, en bit av gamla träläktaren 

(1.14) som en representation för familjen Behrns framgångar på fastighetsmarknaden och en 

glaskula som förr förstärkte ljuset från fotogenlampan (1.6) fogas in i berättelsen om Jonas 

Wenström som tände det första elektriska ljuset i Örebro.  

5.2.2 Grupper 

   Kategorin grupper uppkommer till 15 stycken objekt. Ett objekt, regnbågsflaggan (2.11), är 

ett nutida objekt som får symbolisera kampen för homosexuellas rättigheter på 1970-talet. Det 

är en flagga som är tagen från någon av de senare årens Pride-parader. Andra objekt har en 

direkt koppling till gruppen där de är producerade eller använda av någon. Exempelvis fest-

skorna (2.4) och avlappningsmaskinen (2.6) representerar hela gruppen skoindustriarbetare. 

S-indikatorn (2.13) fungerar på samma sätt som en symbol för tvånget alla döva hade på sig 

att lära sig tala. Nyckeln till tvångströjorna på Västra Mark (2.9) fungerar lite på samma sätt 

fast för de som var inlagda där.  



 
20 

 

   Andra objekt är mer personliga men framförda på ett allmänt sätt. Exempelvis blockflöjten 

(2.14) som ägdes av en Jan Hellqvist men representerar alla barn som lärt sig spela instrument 

på den kommunala musikskolan eller Örebro kulturskola. Samma sak med de träfigurer (2.10) 

som en elev tillverkat på Birgittaskolan som fogas in i berättelsen om alla döva barn i Örebro. 

Sen är det två objekt, en spritflaska (2.1) och en kratta (2.15) som inte har någon faktiskt 

koppling till grupperna de representerar. Spritflaskan är mest en symbol för alkohol och kan 

på så sätt representera alkoholismen bland arbetare i Sverige i det tidiga 1900-talet och på den 

vägen också bli en symbol för motståndet. Krattan i sin tur symboliserade villaområdenas 

framväxt och tillgången till en egen trädgård.  

   En skjorta med Örebrobostäders logga (2.12) symboliserade Brickebackens framväxt och 

barnfamiljerna som flyttade dit på 1970-talet. En studentmössa (2.2) symboliserade kvinnor-

nas möjlighet att ta akademisk examen och ett städredskap (2.5) möjliggjorde berättelsen om 

hur pigan övergick till hembiträde som sedan försvann och nu kommit tillbaka genom RUT-

avdragenets införande.  

5.2.3 Besökaren 

   Den sista kategorin av de mänskliga aktörerna utgörs av besökaren själv. Det är alltså när 

utställningsobjekten knyts till besökarens liv genom frågor. Det finns ingen egentlig röd tråd 

mellan objekten. Det handlar mycket om att besökaren ska dra sig till minne om den har upp-

levt vissa saker. Exempelvis ställs det ut en gammal barnstol (3.1) och utställaren frågar om 

besökaren har suttit i en sådan. Andra frågor undrar om besökaren känner någon som jobbat i 

skoindustrin (3.3) eller om den dansat till Whispering Band (3.5). Vissa frågor riktar sig till 

besökarens nuvarande liv.  

   När en bowlingkägla (3.9) ställs ut frågas om besökaren någon gång slagit en strike och 

intill ett par benvärmare (3.6) blir besökaren tillfrågad om hen använder sig av sådana. Vid en 

pennvässare (3.2) uppmanas besökaren att minnas sin första skoldag. I anslutning till en free-

style så frågar utställaren om besökaren själv haft en sådan och om hen också gjort blandband. 

Slutligen så uppmanas besökaren fundera kring sin samtid genom att svara på frågan om var-

för så få använder sig av cykelhjälm och var man bäst spenderar en varm sommardag. 

5.2.4 Företag och organisationer 

Den första kategorin av de icke-mänskliga aktörerna är företag och organisationer. Vid fram-

ställningen av företag från Örebros historia ställdes dels objekt som faktiskt använts av före-

tagen. En visp (4.13) som använts på Nyhems Finbageri, en stansform (4.3) för kex från Öre-

bro kexfabrik, en aromflaska (4.6) från AB Roberts fabriker samt en solljuslampa (4.8) som 
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användes vid Örebros Fysikaliska Badinrättning. I två av fallen var det företagens produkter 

som ställdes ut. Dels var det en lerkruka (4.9) som var tillverkad på Per Dahlbergs kakel och 

stenkärlsfabrik som senare bytte namn till Örebro fajans, ett företag som försattes i konkurs 

redan 1928. Den andra produkten var en bakpulverburk (4.11) tillverkad av Ekströms som 

idag kanske är mest känt för nyponsoppa men som började sin verksamhet med att producera 

stövelolja och mustaschvax. 

   I andra fall var det mer allmänna saker som fick representera företagen. En unicabox (4.5) 

fick representera CV-verkstäderna och de 1000 anställda som under 1930-talet arbetade med 

att serva SJs lok och vagnar. Boxen användes nämligen ofta till att ha sin matsäck i. En gam-

mal baddräkt (4.2) representerar det första varmbadhuset i Örebro och det ökade intresset för 

hygienfrågan. Ett sportställ i bomull (4.4) representerar skofabriken Oscaria och de korplag 

som organiserades på arbetsplatsen. Framgångarna för Örebro SK i bandy under 1900-talet 

representeras av en gul vimpel med ÖSK-loggan på (4.12). Slutligen så representerar en 

gammal klocka (4.10) Örebros pappersfabrik, den satt på ett av fabrikens torn som sedermera 

brann ner. En skylt som säger Västra Marks sjukhus (4.7) representerar det sjukhus som låg 

på väster i Örebro. 

5.2.5 Örebro Stad 

Även Örebro stad framträder i utställningen som en aktör. Vissa av objekten skulle kunna ha 

inneslutits i föregående kategori så som den plastpåse (5.9) som representerar Krämaren. 

Dock lägger berättelsen mer fokus på invigningen dit 75 000 Örebroare kom. Även modellen 

av vattentornet Svampen (5.7) skulle kunna inräknas i kategorin Företag och organisationer 

men berättelsen handlar snarare om utsikten och de vykort som den pryder. De blir symboler 

för staden Örebro precis som modellen av slottet (5.5) berättar om hur den varit en symbol för 

staden och dess invånare över en längre tid. Två gamla plåtmynt (5.1) präglade 1722 och 

1749 berättar om hur 1200 människor förlorade sina hem i stadsbranden 1854. Samtidigt 

symboliserar en brännskadad tegelsten (5.3) uppbyggandet av den nerbrunna stadsdelen som 

skulle präglas av stenhus och raka gator. 

   Ett element (5.6) fogas in i ännu en renovering av staden då gamla trähus skulle rivas och 

bostäder med värmeelement och rinnande vatten skulle byggas. En spikgrimma (5.2) till en 

häst blir en symbol för hur staden i början av 1900-talet dels var en bondebygd där hästen 

användes vid både transport och frakt men även bilen börjat tar plats. En skridsko (5.4) sym-

boliserar väderförhållandena i staden. Att medeltemperaturen i februari är -4 och att det ibland 

kan bli mycket kallt. Slutligen blir ett otoskop (5.8) det som bidrar till berättelsen om invig-
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ningen av Örebro Centrallasarett som sedermera blir Regionsjukhuset Örebro för att slutligen 

blir Universitetssjukhuset Örebro med 3500 anställda. 

5.2.6 Idéer och mentalitet 

En av de mentaliteter som presenteras i utställningen är fackföreningsrörelsen som symbolise-

ras av en ordförandeklubba (6.1) från fackklubben på Rex skofabrik. Nästan alla var med i 

fackföreningen förr men inte nu längre konstaterar utställaren. Även religionen framställs som 

en viktig del av mentaliteten. Utställningsobjektet är en sparbössa (6.5) där söndagsskoleele-

ver donerat pengar som finansierat missionsresor till Afrika. Även mer lättsamma mentaliteter 

visas, bland annat att skoltröjor (6.9) och dans i folketspark (6.4) var populära förr i tiden. Det 

förra på började på 1970-talet och det senare i början av 1900-talet.  

   Genom en askkopp (6.6) visar utställningen på att rökning blev vanligare efter första 

världskriget och att folk rökte överallt. En häcksax (6.3) visar istället på hur viljan att sköta 

sig själv och att äga sitt hem och sin trädgård resulterade i egnahemsrörelsen i slutet av 1800-

talet. En taktpinne från Örebros frivilliga skarpskytterörelse (6.2) visar på militärens närvaro i 

samhället förr. De erbjöd musiklektioner för pojkar och spelade framför slottet på söndagarna. 

Även örebroarnas bidrag till invasionsförsvaret under Kalla kriget finns med i utställningen i 

form av ett paket med nödproviantskex (6.7). Slutligen tas de dövas vardag under 1960- och 

70-tal upp genom den mikrofon (6.8) som rektorn använde sig av för att ropa på lärare och de 

elever som troligen inte kunde höra honom. Teckenspråket liknas här vid de talade språken 

genom att det uppkommit naturligt och bygger på egen grammatik och ordföljd.  

5.2.7 Utveckling 

Även utvecklingen framställs som en aktör i utställningen om Örebros historia. Dels handlar 

det om hur utvecklingen gått från att vara handel i specialaffärer där en tvåkilosvikt (7.2) 

symboliserar hur priset per viktenhet spelade större roll då än idag då snabbköpen finns. En 

handlykta (7.1) fogas in i berättelsen om järnvägens framväxt. Från den fösta järnvägslinjen 

mellan Örebro och Nora till stambanan mellan Stockholm och Göteborg och slutligen en ännu 

mer omfattande utvidgning av järnvägstrafiken. Ett skomakarverktyg (7.8) symboliserar hur 

Örebro var en skomakarstad som sedan blev en skoindustristad med sammanlagt 365 skofa-

briker och affärer genom historiens lopp.  

   Ett kexpaket (7.5), en skoform (7.3) och en stämpelklocka (7.6) symboliserar alla avveckl-

ingen av industrierna i Örebro. Den sista kexfabriken stängdes ner 1976 efter år av rational-

iseringar och uppköp av externa bolag. Den sista skofabriken stängde ner 1981 men även där 

hade nergången pågått sedan 1960-talet. Stämpelklockan blir även en del av berättelsen om 
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arbetslösheten som följde nedläggningen av fabrikerna. En väntsalssignal (7.7) symboliserar 

dock Statistiska Centralbyråns flytt till Örebro och hela den tjänstemannasektor som växte 

fram efter att industrierna försvann. Utställaren poängterar dock att även då industrierna var 

som flest jobbade många inom vård, kontor, skola och affärer. Slutligen blir en gammal pils-

pets och en metkrok (7.4) en del av berättelsen om Örebros utveckling. De hittades i husgrun-

derna från de gamla husen som revs i staden under 1970-talet. Utvecklingen i staden har gått 

från smide av järnpilar till att hela kvarter ska renoveras samtidigt. 

 

6. Analys 
Denna del av uppsatsen kommer fokusera på de två senare frågeställningarna. Det vill säga 

hur de historiska objekten förmedlas och vilken historiesyn som tar sig uttryck i utställningen. 

Den andra frågan kommer att besvaras utifrån Jörn Rüsens typologi för narrativa historiebruk 

och den tredje utifrån Peter Aronssons historiekulturella grundtroper som båda presenterades 

under rubriken Teoretiska utgångspunkter. Analysen kommer att struktureras efter samma 

kategorier som undersökningen men här är det tänkt att aktörerna ska vara mer framträdande.  

6.1 Enskilda personer 
Det är framförallt två typer av berättelser som förekommer då utställningen tar upp enskilda 

personer. Dels är det den exemplariska berättelsen som handlar om förebilder och förebildligt 

handlande. Här handlar det framförallt om olika Örebroare nått framgångar genom sitt hand-

lande. Det förekommer kvinnor som nått gjort politiska karriärer och kämpat för kvinnlig 

rösträtt men även de som trots sin ekonomiska framgång fortsätter att leva sparsamt. Den 

förstnämnda skulle även kunna betraktas vara en kritisk berättelse på så sätt att den lyfter nytt 

ljus på en tidigare marginaliserad grupp. Det är dock relevant att framhålla hur kvinnorna 

primärt omnämns i sociala- och omvårdnads-sammanhang medan männen fogas in i exempla-

riska berättelser genom att de kopplas till ett specifikt företag.  

   De kritiska berättelserna är alltså också relativt välrepresenterade bland de enskilda perso-

nerna. Det handlar framförallt om den fattigdom som har förekommit genom historien och 

som pekar på hur den har varit hämmande för olika personer. Dels genom att barn har tvingats 

att arbeta och där med inte kunnat gå i skolan vilket försvårat möjligheterna att skaffa sig en 

ekonomisk trygghet som vuxna. Dessa berättelser skulle dock även kunna framhållas vara 

traditionella, på så sätt att de ger legitimitet åt rådande system där barnarbete och sådan direkt 

fattigdom inte upplevs lika närvarande som då. 
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När utställningen behandlar personer som aktörer ger den uttryck för flera olika historiesyner. 

Den mest dominerande är dock framsteget. Många av personernas livsöden framställs förvisso 

i positiv dager men de samhälleliga förutsättningarna framställs i regel som sämre än idag. 

Precis som idag gick det förr att kämpa sig fram men det krävdes mer. På så sätt framstår sy-

nen på historiens gång som något som kontinuerligt har utvecklas från det sämre med mer 

fattigdom, vanligare med barnarbete och lägre teknologisk utveckling till dagens samhälle 

som framstår som bättre i dessa avseenden. När personer framställs mer anekdotiskt tycks 

historiesynen snarare utgå från att ingen förändring har skett. Det ger alltså sken av att det 

mänskliga livet inte förändrats utan endast den mänskliga verksamheten. Det är de två 

nämnda historiesynerna som är dominerande i materialet om personer även om de två andra 

kan urskiljas i enstaka fall. 

6.2 Grupper 
Om det bland de enskilda personerna förekom vissa kritiska berättelser så präglades grupper-

na av en sådan karaktär. Utställningen lyfte fram olika grupper som traditionellt inte ingått i 

historieskrivningen. Dels är det Birgittaskolan och de döva i staden som fått en plats. Både 

genom framställning i en positiv kontext men även en upprättelse då samhället försökt tvinga 

dem att lära sig tala, något som även symboliseras med hjälp av ett verktyg för konsonantträ-

ning, som inte ser speciellt skönt ut att ha i munnen. Andra kritiska framställningar tar upp 

hur homosexualitet varit både kriminaliserat och ansett som en sjukdom vilket gayrörelsen 

demonstrerat emot. Även behandlingen av de så kallade sinnesslöa kvinnorna som bundits 

fast i tvångströjor får upprättelse i utställningen.  

   Om det framförallt var framsteg som präglade historiesynen på individer så är det snarare 

att historien inte upprepar sig som är dominerande vid framställningen av grupper. Ett av-

ståndstagande från de övergrepp och den diskriminering som bedrivits mot olika grupper ge-

nom stadens historia. Det framstår alltså som att dåtidens verksamhet inte hänger samman 

med samtiden. Förr förtrycktes homosexuella och döva, en framställning som implicerar en 

radikal förändring som kan dateras till årtalen 1979 respektive 1981.  

   Även bland grupperna ges uttryck för att historien inte bidrar med något nytt under solen. 

Exempelvis tillskrivs Birgittaskolan en självklar plats i Örebros historia. Genom att en grupp 

betraktas och framställs utifrån denna historiesyn får deras existens ett berättigande. Det blir 

alltså en positiv framställning och inte bara ett indirekt framträdande i relation till majoritets-

samhället. 
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6.3 Besökaren 
När besökaren står som aktör i utställningen, det vill säga då utställningsobjekten kopplas till 

frågor som riktar sig till besökaren är det inte helt tydligt vilken typ av berättelse som före-

kommer. Det som framstår som mest relevant är den genetiska berättelsen som pekar på ut-

veckling. Besökaren uppmuntras dra sig till minnes del som den exempelvis ägt en freestyle 

och gjorde blandband. Genom att ta upp det i en utställning på 2010-talet inger en känsla av 

förändring och insikten att utvecklingen från bandspelare till dagens digitala streamingtjänster 

också har föregåtts av en liknande utveckling. Samt att vi väntar oss en liknande utveckling i 

den framtid som börjar idag.  

   När det kommer till historiesyn blir det svårt att bedöma vad som framträder. Det är bero-

ende av besökarens relation till och förkunskaper om utställningsobjektet. För den som minns 

att den suttit i en liknande barnstol som den på utställningen skulle kunna få konnotationer till 

sin egen barndom. Sen beror det på vilka minnen som aktiveras, om de är positiva eller nega-

tiva och om barndomen upplevs radikalt annorlunda eller om den ses som en del av ett enhet-

ligt liv. Denna kategori där utställaren försöker aktivera besökaren är inte bara svår att analy-

sera utan ger även en insikt om den komplexitet som en historisk utställning bär på. Upplevel-

sen för besökaren varierar beroende på faktorer både i utställningen och inom sin egen med-

vetandesfär.  

6.4 Företag och organisationer 
Berättelserna om företagen och organisationerna som förekommit i Örebros historia utgörs 

primärt av exemplariska berättelser. Det handlar om framgångsrika företag som på olika sätt 

representerat och fortfarande representerar staden genom sina framgångar. Dels handlar det 

om de för Örebro så klassiska företagen som under 1900-talet producerade kex och skor. Ut-

ställningen framhåller dock även företag som fortfarande bedriver sin verksamhet, såsom AB 

Roberts fabriker och Ekströms och dessa tillskrivs en nationell betydelse genom julmusten 

och nyponsoppan.  

   Det berättelserna bär även på en traditionell funktion när de framhåller staden som en i före-

tagande stad. Genom att visa upp de egna framgångarna upprättas en gemenskap och en upp-

fattning att företagandet är en naturlig del av denna sammanslutning. Detta kan tänkas vara än 

mer tydligt i relation till att entreprenörskap och att starta egna företag tycks mer eftersträ-

vansvärt idag än tidigare i stadens historia.  

   En framstegssyn på historiens utveckling uppträder när företag och organisationer presente-

ras på utställningen. Här handlar det inte enbart om hur berättelserna är formulerade utan ett 
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reellt samspel mellan berättelsen och objektet. Berättelserna är formulerade som att det som 

berättas inte skiljer sig nämnvärt från idag. Det fanns en kexfabrik, det fanns en solljuslampa 

på en badinrättning och man skapade en arom för julmust och Champis på AB Roberts fabri-

ker. Bredvid dessa berättelser ligger dock utställningsobjekten som för tankarna tillbaka i ti-

den och inte påminner om hur den samtidiga verksamheten bedrivs. Stansformen från Örebro 

kexfabrik ser snarare ut att tillhöra 1800-talet än samtiden. Att unna sig en stund med den 

sollampa känns lika avlägset som aromflaskan från AB Roberts ser gammal ut. 

6.5 Staden Örebro 
I de berättelser då staden Örebro är aktören så fokuseras utvecklingen i nästan alla berättelser. 

Det handlar alltså om genetiska berättelser som tar fasta på både generella och mer specifika 

utvecklingar i staden. Sjukhusets utveckling går från att ha invigts 1892 till att succesivt ha 

blivit mer storskaligt och avancerat. Från att bara ha varit ett lasarett till att vara ett av landets 

sju universitetssjukhus och det som framställs som drivkraften bakom denna utveckling är 

befolkningstillväxten. När staden brann 1854 så försvann de gamla trähusen och framtiden 

skulle erbjuda stenhus och raka gator, en utveckling som genom byggnaderna lever kvar i 

Örebros stadskärna. 

   När Örebro är aktör utgår berättelsen återigen från olika historiesyner. Berättelsen om slottet 

och svampen utgår från en syn där ingen förändring sker. Slottet har alltid sått på sin plats och 

varit en del av örebroarnas liv. Förvisso framställs en viss förändring i och med att slottet 

gjorts om men fokus ligger på hur generation efter generation kunnat förknippa staden med 

det centralt belägna slottet. Framsteg har dock också gjorts i staden. Utvecklingen av sjukhu-

set har varit positiv och örebroarna har även gått från att använda sig av häst till att utnyttja 

bilar mer och mer. Den senare skulle dock kunna ses som att vi lämnat en guldålder präglad 

av genuinitet och småskalighet men tonen i framställningen tycks mer positiv än negativ till 

utvecklingen. Inte minst med tanke på att den spikgrimma som symboliserar förändringen ser 

ut som ett rostigt tortyrredskap. 

   Sen förekommer tydliga avgränsningar i historien. Före stadsbranden var husen gamla och i 

trä med krokiga gator. Efter branden var det raka gator med stenhus. Samma sak när utställ-

ningen tar upp rivningen av de olika stadsdelarna framkommer hur det innan var gammalt och 

efter blev modernt.  

6.6 Idéer och mentalitet 
De flesta av de idéer och mentaliteter som tas upp på utställningen uttrycks som om de tillhör 

det förgångna. Det blir så att säga traditionella berättelser som i någon mån aktivt förpassar 
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idéer och mentaliteter till dåtiden. Genom framhålla att folk rökte hela tiden och överallt förr i 

tiden så framhålls det nuvarande som mer legitimt. Samma sak med militärorkestrar, miss-

ionsverksamhet och även fackligt engagemang tycks framhålls som något förgånget. I det här 

fallet handlar det förvisso om högst subjektiva bedömningar. Vissa kanske skulle se det som 

en framgångssaga om militärorkestern spelade framför slottet varje söndag och om kristna 

församlingar fortsatte missionera med kristna budskap ner till Afrika. Dock framstår berättel-

serna primärt som ett avståndstagande från det förflutna och där med ett implicit legitime-

rande av det rådande. 

   Eftersom som de flesta mentaliteter och idéer i utställningen uttrycktes på ett sådant sätt att 

de framstod som förgångna. Förr rökte alla överallt, idag finns många restriktioner för rök-

ning. Förr var facket viktigt, idag är det inte det, förr hade militären och värnplikten en stor 

betydelse, idag har den inte det. Det ger uttrycket för att förr var helt annorlunda än nu och i 

förlängningen också att mentaliteter tycks vara beroende av sin egen tid. Det som i en tid upp-

levs legitimt är det inte i nästa tid och så vidare.  

6.7 Utveckling 
De berättelser som handlar om utveckling har såklart en genetisk karaktär. De förmedlar ett 

händelseförlopp i Örebros historia som medvetandegör den historiens föränderlighet. Det är 

egentligen tre förändringar som förmedlas och som alla bygger på varandra. Först är det över-

gången från bondebygden och det förindustriella Örebro till en stad med järnvägsstation och 

fabriker. Den andra utvecklingen är då globaliseringen bidrar till att konkurrera ut stadens 

fabriker då utländska företag producerar kex och skor mycket billigare. Sedan uppryckningen 

då Örebro åter igen blomstrar men nu i en ekonomi präglad av tjänster. Tjänstemannastaden 

växer fram och den gamla industristaden byggs bort. Det skulle kunna tänkas att dessa berät-

telser möjliggör för besökaren att formulera en uppfattning om att nuet också en dag kommer 

bli en del av historien.  

   Utvecklingen bär också på traditionella berättelser. Genom att det rådande samhällsystemet 

framställs som en följd av stora historiska krafter så framstår det som mer legitimt trots att det 

kan förekomma brister. Nedläggningen av fabrikerna framställs som en nödvändighet och där 

med framstår det efterföljande samhället, som nu råder, vara en oundvikligt. 

   Av alla kategorier så är det denna som mest präglas av en syn på historien som en övergång 

från en guldålder till en sämre tid. Guldåldern var då Örebro kunde kalla sig en industristad 

och producent av kex och skor. Nedgången eller degenereringen påbörjades då konkurrens 

från utlandet bidrog till att slå ut stadens verksamhet. Denna uppmålade guldålder är dock 
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avlägsen, staden har åter igen nått framgång. Genom den nya inriktningen mot tjänstesam-

hället har Örebro åter igen hittat sin plats i ekonomin. De båda typerna av samhällen fram-

ställs positivt men övergången mellan dem uppfattas vara problematisk.  

 

7. Slutdiskussion 
I denna avslutande del kommer frågeställningarna att försöka besvaras med utgångspunkt i 

undersökningen och analysen. En ansats kommer även göras att knyta an resultatet till den 

tidigare forskningen för att på så sätt kunna dra föra en diskussion om undersökningens bety-

delse och tänkbara sätt att relatera den till en pedagogisk verksamhet. 

    

7.1 Svar på frågeställningarna 
Den första frågan, vilka historiska objekt som tas upp i utställningen kan besvaras med att det 

var varierande. Både sett till faktiska objekt men även hur de relaterade till den historia som 

de fogades in i. Vissa utställningsobjekt hade en direkt anknytning till historien i egenskap att 

ha funnits vid den faktiska händelse som presenteras medan andra var knutna till samtiden 

men kunde ändå representera dåtiden. Exempel på det sistnämnda är hur en samtida regnbågs-

flagga från någon Pride-parad kunde representera Gay Power Clubs demonstrationer på 1970-

talet. Andra objekt var samtida men mer allmänna och inte nödvändigtvis direkt kopplade till 

den relaterade berättelsen, exempelvis en gammal vikt som fick symbolisera det butikerna 

före snabbköpen.  

   Av de fyra berättelsetyperna som Jörn Rüsen tagit fram så förekom alla i utställningen men 

var olika betonade beroende på vilken av aktör-kategorierna det gällde. Aktörskategorierna 

bestod av enskilda personer, grupper, besökaren, företag och organisationer, staden Örebro, 

idéer och mentaliteter samt utveckling. De enskilda personerna användes primärt för att be-

rätta exemplariska berättelser. Aktörerna framställdes alltså som historiska förebilder som på 

olika sätt manar till efterföljd. När utställningen behandlade grupper var det framförallt som 

en del av kritiska berättelser. Berättelserna tog alltså upp olika grupper som marginaliserats 

under Örebros historia och bidrog till att ge dem en plats i den gemenskaps som utgörs av 

Örebro. Besökaren blev en del av utställningen genom att utställningsobjekt hade sammanfo-

gats med frågor som riktade sig till besökarens minnen och erfarenheter. Detta tolkades som 

en genetisk berättelse som i samspelet mellan objektet och besökaren förväntas ge en insikt 

om att föremålet från barndomen är gammalt och dess samtida motsvarighet ny. 
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   De företag och organisationer som togs upp i utställningen var infogade i en exemplarisk 

berättelse på samma sätt som de enskilda personerna. De framställdes som framgångsrika och 

där med föredömliga och ingöt en viss indikation på vilka handlingar som bör utföras. Staden 

Örebro fogades in i berättelser som fokuserade på utveckling och innebar således att berättel-

serna var genetiska. Genom att de idéer och mentaliteter som togs upp i utställningen var för-

passade till dåtiden och framställdes som förgångna och förlegade legitimerades samtiden 

vilket är ett uttryck för den traditionella berättelsen. Slutligen så var utvecklingen presenterad 

i form av genetiska berättelser. 

   De historiesyner som kom till uttryck i utställningen var något svårare att tydligt avgränsa. 

Ibland förekom motstående historiesyner inom samma aktörs-kategori vilket försvårade möj-

ligheten att få ett mer enhetligt svar. Exempelvis gavs det i berättelserna om staden Örebro 

uttryck för både framsteg och intet nytt under solen. Andra var mer tydliga, till exempel vid 

de enskilda personerna då framstegstanken var närvarande. Anledningen till att det kan ha 

varit svårt att analysera historiesynen har att göra med att materialet inte innesluter de som 

står bakom utställningens uppförande. En annan förklaring skulle kunna vara att de som ar-

rangerat utställningen inte själva har haft en tydlig tanke med vilken historiesyn som ska för-

medlas utan snarare drivits av andra utgångspunkter. Annars skulle det kunna vara så att ett 

annat redskap för att analysera historiesynen hade varit mer lämpligt. 

7.2 I relation till den tidigare forskningen 
Den första sektionen av den tidigare forskningen har primärt använts för att kunna ta sig an 

museiutställningen. Gundula Adolfssons tankar om hur historiska objekt kan vara både arte-

fakter i forskning, samlingsobjekt och även utställningsobjekt på ett museum där det fogats in 

i en berättelse och ett sammanhang har varit till hjälp för att ytterligare kunna problematisera 

utställningen möjligheter. Samma sak när det kommer till Billy Ehn som bidrog med begrep-

pet museal dubbelexponering som även det bidragit till att forma undersökningens tillväga-

gångssätt. Ur en mer pedagogisk synvinkel skulle det kunna tänkas vara av intresse att tillva-

rata de båda sätten att förhålla sig även till andra delar av samhället. Eftersom vi lever i en tid 

då berättelserna, i Jean Baudrillards mening, anses ha en stor betydelse skulle möjligheten att 

då och då förhålla sig till världen som en museiutställning kunna underlätta.  

   Precis som John Falk och Lynn Dierking framhåller i sträcker sig museibesöket utanför mu-

seets väggar. Besöket är beroende av om och i så fall vilka besökaren kommer till museet 

med. Vilken inställning som dessa har till besöket och hur deras förhållande till utställningens 

innehåll ser ut. En besökare som finner sig fullt representerad i utställningen kommer troligen 
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inte uppfatta den på samma sätt som besökaren som knappt kan identifiera sig med innehållet. 

Om de olika personerna kommer till utställningen tillsammans kanske de hamnar i en diskuss-

ion som i sig kan vara omvälvande oberoende av den form som berättelserna har i utställning-

en. Eller så är det just formen som har bidragit till att besökarna har reagerat. Risken är dock 

som Eilean Hooper-Greenhill poängterar att de som inte upplever sig representerade inte hel-

ler besöker museet.  

   Den ovanstående diskussionen har en viss relevans för den undersökta utställningen. Även 

om det märktes att de ansvariga för utställningen jobbat för att verka inkluderande hade de 

endast ett utställningsobjekt som motsvarades av den grupp som invandrat till Sverige och 

Örebro under de senaste årtiondena. Det objektet var en plastpåse från mataffären Ali Baba 

som förvisso representerade den kulturella mångfald som staden utgörs av men objektet var 

som sagt bara ett och det infogades inte i en berättelse. För att inte göra utställningen helt 

orättvisa måste här dock poängteras att det snurrande fotocollaget innehöll bilder med högre 

nivå av representation än utställningen i övrigt. Sen går det att fråga sig huruvida en historisk 

utställning om ett avgränsat geografiskt område kräver att grupper som historiskt inte varit 

knutna till platsen bör vara representerade eller inte. I sak blir det en fråga om relationen mel-

lan tid och rum och hur de förhåller sig till varandra när de förflyttas mellan dåtid, nutid och 

en tänkt framtid.  

   Slutligen bör något sägas om de tre texterna som mer ingående liknar denna undersökning. 

Utifrån dem har framförallt inspiration till hur undersökningen ska genomföras samt hur ana-

lysen ska gå till hämtats. Peter Aronsson hävdar att den långa frånvaron av krig och den höga 

tilltron till staten har bidragit till att avveckla den kollektiva kulturen och att fokus i Sverige 

kommit att hamna på individen istället. Aronssons uppmaning att det är dags att under över-

lagda former musealisera industrialismen tycks åtminstone ha uppfyllts i den undersöka ut-

ställningen. Dock är frågan om utställningens innehåll kommer inkluderas i något som kan 

kallas för det kollektiva minnet eller om varje individ kommer förhålla sig till industrialismen 

på sitt eget vis. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Källor 
Utställningen Vi blir Örebro på Örebro läns museum.  
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Förteckning över de utställda objekten finns i bilagan. 
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Bilaga 

Lista över utställningsobjekt 
Listan består av 85 stycken utställningsobjekt från utställningen Vi blir Örebro. Listan är 

sammanställd av uppsatsens författare utifrån besök på utställningen tredje och fjärde maj 

2016. Texterna är endast baserade på utställningens texter och alltså inte exakta återgivningar. 

 

1. Enskilda personer 
 
1.1 Ett hattfodral 
Hanna Lindberg, Liberal, ägde en hattfabrik, blev första kvinna att bli invalt i Örebro kom-
munfullmäktige [sic] Även en Anna Andersson, socialdemokrat, kämpade för rösträtt. 
 
1.2 En plånbok 
Harald Olssons farfars plånbok från tidigt 1900-tal, då var många fattiga och få hade någon 
användning för en plånbok 
 
1.3 En sjuksköterskebindel 
Matilda svensson flyttade till Örebro 1892 för att undervisa sjuksköterskeelever 
 
1.4 En klänning 
Ida Israelsson växte upp fattigt men gifte sig rik. Hon fortsatte dock att leva sparsamt och 
återanvända. Hon har stickat och använt klänningen. Hennes söner startade klädföretaget Hä-
rolds som senare blev Hagenfeldts.  
 
1.5 Små lerfigurer 
Det var fattigt i Örebro i början av 1900-talet och många barn var tvungna att jobba. Greta 
Olsson däremot fick gå på kindergarten och gjorde då lerfigurerna 
 
1.6 En glaskula 
Första gången elektriskt ljus tändes i Örebro var 1883 av Jonas Wenström. Han grundade 
ASEA. Innan det elektriska ljuset användes glaskulan för att sprida och förstärka ljuset från 
fotogenlampan eller fönstret. 
 
1.7 En torkhuv 
Tillhörde Annalisa Karlsson som jobbade som frisör. Torkhuven lät väldigt mycket, hon tog 
över frisörsalongen och då byttes den ut, sparades som ett minne. 
 
1.8 Myggjagare 
Tillhörde en Arne Eriksson som jobbade som målare på 50-talet. Målaryrket var annorlunda, 
fick blanda färgen själv. 
 
1.9 Skylt som säger ”Stiftelsen hyresbostäder Örebro” 
Harald Aronsson var både VD för stiftelsen och kommunalråd och styrde så från 1954 och 20 
år framöver. Han byggde då bland annat Rosta, Baronbackarna 
 
1.10 Några mynt 
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En kvinna [ej omnämnd med namn] som arbetare på Örebro skofabrik på 30-talet fick sin 
första lön på 3.80 kronor efter att ha arbetat en halv vecka innan midsommar. Hon blev jätte-
glad och köpte två bakelser för 25 öre styck.  
 
1.11 En motor 
Åke Johnson började som lärling på en mekanisk verkstad innan han 1940 startade sin egen 
firma i Rynninge. Den finns fortfarande kvar och är framgångsrik. 
 
1.12 Ett kors 
Ronnie Petterson är Sveriges genom tiderna bästa formel 1-förare. Han dog i en tävling 1978. 
Korset är dock ett processionskrucifix, är från 1400-talet och har använts i Almby kyrka. 
 
1.13 En operationslampa 
Använd av Sten Wallin som var tandläkare. En rotfyllning kostade 1928 fyra kronor vilket var 
112 på den tiden. 
 
1.14 En del av gamla träläktaren 
Johan Behrn köpte sin första fastighet 1907 vilket var början på familjeföretaget som nu drivs 
i tredje generationen. 2005 köper företaget rättigheterna till namnet från Örebro kommun i 
anslutning till att arenan måste byggas om. Plankan är från innan renoveringen som då hette 
Eyravallen vilken nu fått namnet Behrn Arena.  
 
1.15 En hockeyklubba 
Köpt av Widar Eriksson. Han spelade aldrig professionellt och har troligen inte använt den 
sedan 1960-talet.  
 
1.16 En tavla föreställande en hand 
Wilhelmina Lagerholm var från Örebro men utbildade sig till konstnär i både Stockholm och 
Paris under 1850-talet. Det var ovanligt, speciellt för en kvinna. Tavlan är en provmålning till 
en del av en mycket större tavla som var hennes livsverk. Den tog så lång tid att måla att mo-
tivet blev omodernt innan den var färdig och gick därför inte att sälja. 
 
1.17 En kassaapparat 
Maria Magnusson levde i en fattig familj och hon var tvungen att börja arbeta som 13åring 
när första världskriget bröt ut. Hon fick jobba som springflicka i hattaffär och i en affär som 
heter Göteborgsmagasinet som låg på Drottninggatan. Tillslut fick Maria två veckors semester 
och sitta i kassan. Kassaapparaten har dock okänt ursprung.  
 
1.18 En fin klänning 
Tatiana Åqvist levde ett förmöget liv och var modeintresserad. Hon hade en väninna vid 
namn Gun Lindström som drev en modeaffär på den plats där krämaren ligger idag. Hon 
kunde lägga undan plagg åt Tatiana.  
 
1.19 En instamatic-kamera 
Leif Karlsson använde den första gången när han gick i sjätte klass och åkte på skolresa.  
Utställaren frågar ”Vad hade du med i matsäcken på dina skolresor?” 
 
1.20 En elvisp 
Irene Englund fick elvispen som lysningspresent 1974 
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1.21 En bok med texten ”Välkommen till Örebro” 
Bernt Björkil berättar om att han flyttade från Stockholm till Örebro för kärleken 1974. Då 
fick han boken i gåva av Örebro kommun.  
 
1.22 En grön jacka 
Anders Carlsson jobbade extra på en BP-mack som låg på söder. Macken hade varit lönsam 
fram till att E18 och E20 drogs runt staden istället för genom. Anders jobbade dock där 1967-
68 och då hade den förändringen redan skett. 
 
1.23 Ett par blåa byxor 
Görel Skoglund köpte byxorna på 1970-talet. Det var först på 60-talet som kvinnor började 
använda byxor. 
 
 

2. Grupper 

2.1 En spritflaska 
Många arbetar fick betalt i sprit. Sprit som var producerad av potatis och säg som var var vik-
tiga matvaror. 1914 demonstrerade 4000 kvinnor i Örebro och krävde rusdrycksförbud. 
 

2.2 En studentmössa 
En studentmössa med okänd ägare. 1873 kunde kvinnor börja ta akademisk examen. Även om 
många utbildningar fortfarande bara var riktade till män. Den förste kvinnliga överläkaren 
kom dock att bo i Örebro och jobbade på Garphyttans sanatorium från 1926 till 1950. 
 

2.3 En galge 
På 1940-60-talet var det populärt att handla på klädaffären Backfisch. Det var framförallt 
unga kvinnor som handlade där och om man deltog i deras skönhetstävling kunde man vinna 
titeln Miss Backfisch.  
 

2.4 Ett par röda festskor 
När skoindustrin blomstrade som mest i staden så arbetade flera tusen Örebroare med att pro-
ducera skor. Det kunde kanske till och med vara så att man köpte samma skor som man till-
verkade. 
 

2.5 Oklart föremål 
Piga var det vanligaste yrket i Örebro under 1800-talet. Namnet kom dock att med tiden 
övergå till hembiträde. Det var låg lön och långa arbetsdagar. Efter andra världskriget för-
svann dock yrket men har nu kommit tillbaka genom RUT-avdraget. 
 

2.6 En skomaskin 
Maskinen kallas avlappningsmaskin och var den svåraste maskinen att hantera på fabriken. 
Den brukade alltid krångla och det gjorde arbetet nervöst. Det var den maskinen som sydde 
fast sulan i skons rand. 
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2.7 En bild på unga militärer 
Det var många unga som gjorde lumpen på regementet I3 i Örebro under åren 1912 - 1991.  
 

2.8 En gitarr 
En gitarr från Rockskolan som startade 1986 och under många år lärde unga Örebroare att 
spela instrument. De var duktiga på att engagera tjejer att spela instrument.  
 

2.9 En nyckel till tvångströja 
En nyckel till tvångströja från Västra Marks sjukhus som öppnade 1931. Först var det riktat 
till sinnesslöa kvinnor men kom senare att bli ett mentalsjukhus. Det lade ner 1981. 
 

2.10 Träfigurer 
Träfigurer tillverkade av en elev på Birgittaskolan under 1980-talet. Birgittaskolan startade så 
tidigt som 1875 men hette då Örebro dövstumskola.  
 

2.11 En regnbågsflagga 
Homosexualitet var först förbjudet och sedan klassat som en mentalsjukdom. Dock genom-
fördes en demonstration 1971 av Gay Power Club för sexuellt likaberättigande. Demonstrat-
ionen gick bra men socialstyrelsen tog inte bort sjukdomsstämpeln förrän 1979. 
 

2.12 Skjorta med Örebro Bostäders logga 
Örebro växte under 1970-talet och ett av områden som tillkom vad Brickebacken med sina 
2340 lägenheter. Det var många unga barnfamiljer som flyttade in i det nya området som 
lockade med kvartersbarnstugor, bilfria innergårdar och närhet till skogen.  
 

2.13 En S-indikator 
Fram till 1981 var alla döva elever tvungna att försöka tala. S-indikatorn som ställs ut hade 
funktionen att underlätta talträning vid konsonanter som s, p och b. Dock fick de döva an-
vända sig av teckenspråk på fritiden.  
 

2.14 En blockflöjt 
Blockflöjten har tillhört Jan Hellqvist men det är många tiotusentals elever som har lärt sig 
spela instrument på den kommunala musikskolan som startade 1963. Idag heter den Örebro 
kulturskola och utbildar även i bild, dans, teater och musikal, utöver den tidigare musikunder-
visningen.  
 

2.15 En kratta 
Under 1970-talet kom villaområdet Bettorp att bidra till att många örebroare kunde få sitt eget 
hus och trädgård att kratta löv på. 

 

3. Besökaren 



 
37 

 

3.1 En gammal barnstol 
Utställaren frågar besökaren om den suttit i en sådan stol eller om hens barn har gjort det. 
 

3.2 En gammal pennvässare 
Utställaren frågar besökaren om den minns sin första skoldag. 
 

3.3 En maskin från en skofabrik 
Det var många uppgifter på en skofabrik. Utställaren frågar om besökaren känner någon som 
jobbat på en skofabrik i Örebro. 
 

3.4 En gammal cykel 
Örebroarna har länge gillat att cykla, så även idag. Sen frågar utställaren besökaren varför så 
få använder sig av cykelhjälm. 
 

3.5 En liten banderoll med bokstäverna WB 
Whispering band bildades 1933 och finns kvar än idag. Ingen vet hur många danser bandet 
har spelat till. Utställaren frågar besökaren om hen dansat till Whispering. 
 

3.6 Ett par benvärmare 
Det kan vara kallt i Örebro. Utställaren frågar besökaren om den använder sig av benvärmare. 
 

3.7 En gammal freestyle 
Utställaren frågar om besökaren hade en Walkman och om hen också gjorde blandband. 
 

3.8 Bragokex 
Gustavsvik invigde sin 50-metersbasäng 1963. Utställaren frågar besökaren vad hen tycker 
om att göra en varm sommardag.  
 

3.9 En bowlingkägla 
En bowlingkägla som kommer från Strike. Tidigare har det funnits bowling i A-huset och 
Idrottshuset. Utställaren frågar besökaren om den någonsin slagit en strike. 

 

4. Företag och organisationer 

4.1 En gammal baddräkt 
Det första varmbadhuset i Örebro öppnade 1899. Hygienfrågan blev allt viktigare från1900-
talet. Det fanns badkar och bastu och på 1920-talet kom en simhall. Byggnaden på Nikolaiga-
tan 8 var ett badhus fram till 1988.  
 

4.2 Sen stansform för kex 
Örebro Kexfabrik startade 1896.  
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4.3 Ett gammalt sportställ i bomull 
Stora arbetsplatser i Örebro så som Oscaria kunde organisera korplag som tävlade i olika 
sporter. Exempelvis ett damlag i handboll. 
 

4.4 En Unicabox 
En låda som ofta fungerade som matsäck. Kanske använde någon som jobbade på CV den. 
CV var SJs verkstad som underhöll lok och vagnar. De jobbade 1000 personer där på 1930-
talet. 
 

4.5 En aromflaska 
Flaskan är från AB Roberts fabriker. Företaget skapade Champis 1910 och essensen är lika 
hemlig som den till jul- och påskmust. Det är alltså örebroarnas förtjänst att svenskarna kan 
dricka julmust. 
 

4.6 En skylt som säger Västra Marks sjukhus 
1931 öppnade ett sjukhus på väster i Örebro som kallades Västra Mark. Det riktade sig till 
kvinnor som ansågs socialt efterblivna och målet var att de som ansågs mentalt handikappade 
skulle få en acceptabel femininitet. Tvångssterilisering, timslånga is-bad och giftermålsförbud 
var del av behandlingen. 
 

4.7 En solljuslampa 
En solljuslampa som användes vid Fysikaliska Badinrättningen i Örebro.  
 

4.8 En lerkruka 
Per Dahlbergs Kakel och Stenkärlsfabrik öppnade 1893. Den började även tillverka lerkärl 
och döptes om till Örebro fajans. Dock försattes den i konkurs 1928. 
 

4.9 En klocka 
Örebro Pappersbruk startade 1903 och då fanns uret monterat. Bruket härjades av en brand 15 
år senare men klockan klarade sig relativt oskadd.  
 

4.10 En bakpulverförpackning 
Det är många barn som ätit Ekströms blåbärssoppa och nyponsoppa. Ekströms startade sin 
verksamhet i Örebro 1848 men då som tillverkare av stövelolja och mustaschvax. De kom att 
bli mest kända för att ha introducerat jästmjöl som var föregångaren till bakpulvret.  
 

4.11 En gul ÖSK-vimpel 
Örebro SK vann SM i Bandy 1955 och har varit i 10 SM-finaler var av de vunnit 5. Det var 
säsongen 1955 som sargen infördes. Något som tidigare bara använts i Sovjetunionen.  
 

4.12 En visp 
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Nyhems Finbageri, där vispen har använts, startade 1926 och bedrev sin verksamhet fram till 
1987. 

 

5. Örebro stad 

5.1 Plåtmynt av koppar 
Natten mellan 23 och 24 mars 1854 förlorade 1200 örebroare sitt hem. I en av husgrunderna 
hittades två plåtmynt som var präglade 1722 och 1746 och var tillsammans värda 4 daler sil-
vermynt. 
 

5.2 En spikgrimma 
Bilarna började komma till Örebro i i början av 1900-talet. Men hästarna fortsatte att vara en 
viktig del även i det moderna Örebro. De transporterade både människor och varor. Spik-
grimman användes för att få fölet att sluta dia sin mamma. 
 

5.3 En bränd tegelsten 
Det luktade fortfarande bränt i staden då den nya staden började planeras 1854. Husen skulle 
nu byggas i sten och gatorna skulle bli raka. 
 

5.4 En skridsko 
Medeltemperaturen i februari mellan åren 1961 och 1990 var -4 grader. Den sjätte januari 
2010 var det -28,3 grader och troligen för kallt för att åka skridskor. 
 

5.5 Slottet i miniatyr 
Slottet har stått länge där det står. Det har alltså varit en del av Örebroarnas liv i flera generat-
ioner. Men sitt nuvarande utseende fick det först under åren 1897 - 1901. 
 

5.6 Ett element 
När Örebro växte så var de gamla trähusen tvungna att rivas. Det skulle dock inte bara bli fler 
hus, standarden skulle också höjas med rinnande vatten och värmeelement.  
 

5.7 En modell av Svampen 
Vattentornet Svampen invigdes 1958 och har prytt många vykort och över nio miljoner besö-
kare har stått uppe och kollat på utsikten.  
 

5.8 Ett otoskop 
1892 invigdes Örebro Centrallasarett som följd av den växande befolkningen. De byggs kon-
tinuerligt större och 1964 byts namnet till Regionsjukhuset Örebro. Idag är det 3500 anställda 
på sjukhuset som är ett av Sveriges sju universitetssjukhus.  
 

5.9 En plastpåse 
1963 invigdes det moderna varuhuset Krämaren. Det kom 75000 personer till invigningen där 
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det bland annat bjöds på helstekt gris. I varuhuset Krämaren fanns till en början också EPA.  

 

6. Idéer och mentalitet 

6.1 En ordförandeklubba 
Klubban kommer från fackklubben på Rex skofabrik. När skofabrikerna var som störst var 
nästan alla med i facket. Var det viktigare att vara med i facket förr? 
 

6.2 En taktpinne 
Förr i tiden kunde man lära sig spela instrument gratis med militärorkestern. Om man var 
pojke. De spelade sedan för Örebroarna på söndagarna när de marscherade framför slottet. 
Taktpinnen är från Örebros frivilliga Skarpskytteförening 
 

6.3 En häcksax 
I slutet av 1800-talet kom egnahemsrörelsen att dra igång. Det innebar att man kunde bygga 
ett hus och sköta sig själv fast ändå ha nära till staden. Ett av områdena var Hagaby som bil-
dades 1904 och som redan då fick sina hagtornshäckar. 
 

6.4 En liten pollett 
Först fanns ett folkets park i Rynninge. Den stängde dock 1934 men då öppnade en ny i 
Brunnsparken. Man köpte så kallade danspolletter för att komma in på området.  
 

6.5 En sparbössa  
Missionen var viktig för Örebro men den var beroende av bidrag. Vid söndagsskolan kunde 
barnen stoppa pengar i sparbössan för att finansiera missioner ner till Afrika.  
 

6.6 En askkopp med Närkes vapensköld 
Efter första världskriget blev det vanligare med cigarettrökande. Det röktes överallt, i restau-
ranger, arbetsplatser, i hemmet och i bilen. 
 

6.7 Ett kexpaket 
Under kalla kriget hade Sverige ett stort invasionsförsvar. I Örebro tillverkades kex som 
kunde fungera som nödproviant om kriget bröt ut.  
 

6.8 En mikrofon 
Mikrofonen användes av rektorn på Birgittaskolan under 1960-70-talet. I den anropade han 
både lärare och elever. Teckenspråket är ett naturligt uppkommit språk som därför har sin 
egen grammatik, uppbyggnad och ordföljd. Precis som talade språk. 
 

6.9 En skoltröja från Lundbyskolan 
På sjuttiotalet blev det populärt med skoltröjor.  
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7. Utveckling 

7.1 En handlykta 
Mellan Nora och Örebro gick den första tågresan i Sverige år 1856. Stambanan mellan Stock-
holm och Göteborg blev klar 1862 och samma år invigdes Centralstationen. Lyktan är från 
1915 då järnvägstrafiken ökat ännu mer. 
 

7.2 En vikt på två kilogram 
Förr i tiden handlade man inte allt på ett snabbköp. Det var istället flera olika småaffärer som 
specialiserade sig på vissa saker. Då var kilopriset viktigt att hålla koll på. 
 

7.3 En skoform 
Den första skofabriken startade 1895 och under 1960-talet började de försvinna. Det blev bil-
ligare att göra skor utomlands. All typ av industriverksamhet minskar i staden och den sista 
skofabriken stängde 1981. 
 

7.4 En pilspets och en metkrok 
När staden skulle moderniseras rev många gamla hus. I de blottade husgrunderna kunde me-
deltida fynd göras. Första utgrävningen gjordes 1976 och det var då pilen och metkroken hit-
tades.  
 

7.5 Ett kexpaket 
Konkurrensen på kexmarknaden ökade under 1960-talet. När utländska företag började eta-
blera sig i Örebro kom Göteborg att köpa upp den svenska konkurrenten Örebro Kex. Pro-
duktionen fortsatte i Örebro fram till 1976 då fabriken stängde för gott. 
 

7.6 En stämpelklocka 
Från sextiotalet och framåt stämplade många ut för sista gången från sina jobb. Till en början 
minskade personalstyrkan i stadens industrier men sedan kom hela fabriker att läggas ner.  
 

7.7 En väntsalssignal 
Mellan åren 1967-69 flyttade Statistiska Centralbyrån till Örebro. Örebro förändrades från en 
industristad till en tjänstemannastad. Men även när det var som mest industrier arbetade män-
niskor inom andra områden. Exempelvis vård, kontor, skola och i affärer.  
 

7.8 Ett skomakarverktyg 
1894 öppnade den första skofabriken i Örebro men även innan det fanns flera skomakerier. 
Sammanlagt har det varit 365 skofabriker och affärer i Örebro. Redskapet användes för att 
sko klackarna. 
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