
Andra världskriget – källor i Örebro stadsarkiv 
Information om källmaterialet och förslag på frågor som eleverna kan arbeta med. 
 
Tema 1-14 
 

1) Skyddsrum 
2) Luftskyddshärbärgen 
3) Flyktingar 
4) Hjälpsändningar 
5) Ransoneringskort 
6) Finska krigsbarnet Helena 
7) Hjälparbete på Kommunala flickskolan 
8) Fotografier soldater 
9) Affischer Konserthuset 
10) Medborgarfester 
11) Hjälp till Finland 
12) Hur påverkades skolelever av krigsåren? 
13) Folkkök 
14) Inte bara människor i försvaret 



Tema 1 - Skyddsrum 
 
Information 
Enligt luftskyddslagen 1937 skulle Sverige delas in i luftskyddsområden som skulle ledas av 
luftskyddschefen. I Örebro var det polischefen som var luftskyddschef. De främsta uppgifterna 
var att planlägga luftskyddet för staden och att ordna med skyddsrum för befolkningen. 
Luftskyddsnämnden fanns 1937-1944 och ersattes av civilförsvarsnämnden. 
 
Källmaterial 

- Förteckning över skyddsrum, skyddsvärn m.m. 1943. (F1:6) Handlingen är en lista med 
adresser till skyddsrum och skyddsvärn som fanns i Örebro 1943.  

- Skrivelse från Luftskyddsinspektionen om hur skyddsrum skulle anordnas 1941 (A2). 
 
Arkivbildare: Örebro stad Luftskyddsnämnden. Örebro stad Drätselkammaren. 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Hur många skolor hade skyddsrum?  
2. Vilka var skolorna?  
3. Finns de skolorna idag?  
4. Hur skulle ett skyddsrum vara byggt? 
5. Hur tror du det var att sitta i ett skyddsrum?  

 
 



Tema 2 - Luftskyddshärbärgen 
 
Information 
Fattigvårdsstyrelsen som senare kom att kallas Socialnämnden/socialtjänsten hade framför allt 
hand om hjälp till fattiga och behövande. I händelse av krigshandlingar, såsom t.ex. bombning, 
skulle socialtjänsten omhänderta och inkvartera hemlösa personer. För att underlätta arbetet 
upprättade man så kallade luftskyddshärbärgen i staden. 
 
Källmaterial 

- Förteckning över luftskyddshärbärgen i Örebro, 1943. (F8a:1) 
 

Arkivbildare: Örebro stad Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vad betyder ordet ”härbärge”?  
2. Vilka skolor användes som härbärge?  
3. Flera kyrkor användes också som härbärgen – vilka? 
4. Hur många personer kunde bo i de härbärgen som hade flest platser?  
5. Vilka härbärgen användes för barn?  

 



Tema 3 - Flyktingar 
 
Information 
Fattigvårdsstyrelsen som senare kom att kallas Socialnämnden/socialtjänsten hade framför allt 
hand om hjälp till fattiga och behövande. Efter kriget tog Sverige emot flyktingar från Europa. 
Till Örebro kom bland annat drygt 200 kvinnor från olika koncentrationsläger och placerades på 
Beredskapssjukhuset i gamla Engelbrektsskolans lokaler vid Oskarstorget. 
 
Källmaterial 

- Dokument med uppgifter om två kvinnor som kommit till Sverige och Örebro efter 
kriget. Kvinnorna hade kommit till Beredskapssjukhuset i dåvarande Engelbrektsskolan 
och sedan överförts till Örebro läns upptagningsanstalt för sinnessjuka. Ingår i 
”Handlingar rörande flyktinghjälp” 1945. (F8b:1) 
 

Arkivbildare: Örebro stad Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Hur gamla var kvinnorna när de kom till Sverige?  
2. Varifrån kom de?  
3. Hur kom de till Sverige?  
4. Varför tror du de kom till sinnessjukhus?  

 
 
Källmaterial 

- Fyra understödskvittenser för utländska medborgare som kommit som flyktingar efter 
kriget till Örebro. Ingår i ”Handlingar rörande flyktinghjälp” 1948. (F8b:1) 
 

Arkivbildare: Örebro stad Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

5. Från vilka länder kom flyktingarna?  
6. Flera av dem har fått någon form av vård, bl.a. på Garphytte sanatorium – varför då 

tror du? 
7. Hur tror du det kändes för dessa personer att komma till Sverige? 

 



Tema 4 - Hjälpsändningar 
 
Information 
Ingrid Ljunggren var skolkökslärarinna och även kunnig i dietmatlagning. Hon gav ut 
matlagningsböcker för skolkök och dietmat. Hon var dotter till chefredaktören, politikern och 
nykterhetskämpen Elof Ljunggren. Ingrid reste mycket i Europa både före och efter andra 
världskriget. Efter kriget blev hon så tagen av all nöd och elände som hon såg så hon åkte hem till 
Sverige och anordnade hjälpsändningar till släkten och deras vänner i Tyskland. Ingrid levde 
mellan åren 1908-1999.  
 
Källmaterial 

- Faktura på livsmedelssändning till Tyskland, 9 april 1946. (E1:2) 
 

Arkivbildare: Ingrid Ljunggrens personarkiv (PS:123), Tysslinge kommun Kristidsnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Om du varit utan mat och andra varor under flera år, vad skulle du helst velat ha av det 
som skickades till Tyskland?  

2. Tyskland blev uppdelad i fyra zoner efter krigets slut – vilka tror du det var och till vilken 
zon skickades Ingrids hjälp?  

 



Tema 5 - Ransoneringskort 
 
Information 
Kristidsnämnder inrättades i alla kommuner i Sverige. De skulle organisera lokalsamhället under 
krigsåren när det var brist på arbetskraft och varor. 
 
Källmaterial 

- Ransoneringskort, 1940-tal. (G1:3) 
- Protokoll från 20 april 1940, 28 juni 1940 och 11 maj 1941 från Kristidsnämnden i 

Tysslinge om inköpskort och legitimationskort (personkort) (A1:1) 
- Affisch Husmodersträff 1943 
- Personkort 

 
Arkivbildare: Tysslinge kommun Kristidsnämnden, Ingrid Ljunggrens personarkiv (PS:123) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Varför hade man ransoneringskort?  
2. Studera kupongerna – vad kunde man köpa för dem?  
3. Hur fick man ransoneringskorten?  
4. Hur fick man veta att ransoneringskorten skulle delas ut? 
5. Hur skulle du känna om du inte fick köpa vissa varor?  
6. Vilka varor tror du var mest eftertraktade?  
7. Varför tror du man införde en bestämmelse om legitimationskort?  
8. På affischen finns ransoneringskort i bakgrunden, vad tror du husmodersträffen handlade 

om? 
 



Tema 6 – Finska krigsbarnet Helena 
 
Information 
Ljunggrens släktarkiv innehåller personarkiv från flera personer i familjen Ljunggren. I arkivet 
finns många brevsamlingar. Den mest kände i familjen Ljunggren var Elof Ljunggren som var 
chefredaktör, politiker och nykterhetskämpe. Tillsammans med sin hustru Tyra hade Elof fem 
barn: Sven, Ingrid, Tore, Britta och Gunnel. 
 
Källmaterial 

- Brev från finska krigsbarnet Helena till tant Margit (Ljunggren gift med Sven), 1943. 
(F5:1) Helena tillbringade en tid som finskt krigsbarn hos Sven och Margit. Hon hjälpte 
till med deras lilla dotter Kristina och lekte med familjens katt och kaniner. Efter en tid 
fick hon åka tillbaka till sin mamma och bror Martti i Finland. Hon skriver på knagglig 
svenska och beskriver sin vardag i början av år 1943. Helena ska fylla 15 år i slutet av 
januari och önskar sig något som hon inte kan det svenska ordet för, men som hon ritar i 
slutet av brevet. 
 

Arkivbildare: Ljunggrens släktarkiv (PS:124) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Varför frågar Helena om de slaktat kaninerna?  
2. Vad skriver hon om Ryssland?  
3. Hur mycket potatis får de per person?  
4. Vad vill Helena ha i födelsedagspresent?  
5. Fundera på hur du tror det var att komma som krigsbarn till Sverige och sedan åka 

tillbaka till sitt krigsdrabbade land.  
 



Tema 7 – Hjälparbete på Kommunala flickskolan 
 
Information 
Kommunala flickskolan var en skola för flickor som fanns 1932-1963. Den låg i nuvarande 
Engelbrektsskolans lokaler. 
 
Källmaterial 

- Sida ur Kommunala flickskolans årsredogörelse för 1944-1945. (B1:1) Stycket om 
Ungdomens Röda Korsförening. 

 
Arkivbildare: Örebro stad Kommunala flickskolan 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Hur många medlemmar hade Röda Korsföreningen 1944-1945?  
2. Vad tror du de gjorde på arbetsaftnarna (arbetskvällarna)?  
3. Hur mycket pengar fick man in vid försäljningen för Europas barn?  
4. Vad gjorde man till jul?  
5. Hur tror du det var att delta i sådan här verksamhet?  
6. Gör du något själv för barn i dagens krigs- eller svältdrabbade länder? 

 
 



Tema 8 – Fotografier på soldater 
 
Information 
Livregementets grenadjärer fanns år 1904-2000. År 1912 flyttade regementet in i de kaserner som 
idag finns i Grenadjärstaden. Örebro stadsarkiv finns i det före detta Kanslihuset. 
 
Källmaterial 

- Fotografier från norska gränsen, 1940. (Regementets minnen bok 8) 
 
Arkivbildare: Regementets minnen (I3) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Tyskland invaderade Norge i april 1940. På en bild ser du svenska soldater på väg mot 
norska gränsen – varför det tror du?  

2. Vad gör soldaterna på bilden där de verkar bygga något?  
3. Alla tre bilder visar sommarmånaderna – hur tror du det var på vintern?  

 



Tema 9 – Affischer från Konserthuset 
 
Information 
Konserthuset byggdes 1932 som ett kombinerat Biblioteks- och konserthus. Under många år 
hyrde man ut lokalerna för olika typer av arrangemang. 
 
Källmaterial:  

- Affischer. 
 
Arkivbildare: Konserthuset (FO:231) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Affischen före andra världskrigets början visar att Nationalsocialisterna höll möten på 
Konserthuset i Örebro. Det finns inga affischer med samma budskap efter kriget, vad 
säger det?  

2. På några av affischerna finns det bilder på män. Har männen något gemensamt? Vad tror 
du man ville visa med de illustrationerna? 

3. Studera affischerna, vad anordnades det för olika typer av tillställningar på Konserthuset?  
4. Var köpte man biljetter?  

 
 



Tema 10 - Medborgarfester 
 
Information 
I mars 1941 hölls en Medborgarfest i Stora Mellösa. En motsvarande fest hölls i Örebro i januari 
samma år. Dessa fester var del i en riksomfattande kampanj. 
 
Källmaterial:  

- Upprop 
- Program 
- Referat 
- Tal 
- Minnesbok (F1:1) 
- Affisch. 

 
Arkivbildare: Stora Mellösa kommun Kommunalnämnden. Konserthuset i Örebro. 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vad var syftet med festerna?  
2. Hur återspeglas krigstiden i programmet på festen? 
3. Hur fick svenska staten in pengar till krigsekonomin? 
4. Varför gjordes ett minneshäfte? 
5. Ge exempel på hur talaren försökte stärka försvarsviljan? 

 



Tema 11 – Hjälp till Finland 
 
Information 
Finland är ett grannland som Sverige haft mycket kontakt med genom historien. Under andra 
världskriget hjälpte svenskarna sina grannar på flera sätt. 
 
Källmaterial:  

- Räkenskaper,  
- Tackbrev från Finland (3 st),  
- Brev med begäran om hjälp från Finland (F1:1) 
-  

Arkivbildare: Stora Mellösa kommun Kommunalnämnden.  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. På vilket sätt organiserade man den svenska hjälpen till Finland? 
2. Vad kunde pengarna användas till? 
3. Vilka problem hade man i Finland efter kriget? 
4. Varför skickade man pengar fast kriget var slut? 

 



Tema 12 – Hur påverkades skolelever av krigsåren? 
 
Information 
Även skolelevernas vardag i Örebro påverkades av krigsåren. 
 
Källmaterial:  

- Skrivelse om skollokaler och undervisning 1940 
- Skrivelse från Statens Industrikommission 1940 
- Skrivelse från Länsstyrelsen 1940, (A2:30) 

 
Arkivbildare: Örebro stad Skolstyrelsen  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. På vilka sätt påverkades skoleleverna i Örebro av krigsåren? 
2. Skollokalerna kunde få en annan användning under krigsåren. Vilken/vilka? 

  



Tema 13 - Folkkök 
 
Information 
Kriget i länderna runtomkring påverkade Sverige på olika sätt, bl.a. genom att det blev svårt med 
tillgången på varor. 
 
Källmaterial 

- Skrivelse från Livsmedelskommissionen till Kristidsstyrelsen i Örebro stad 1941 
- Utdrag ut PM om folkkök skriven av Örebro stad 1942 (sidan 1, 6 och 7) (A2:72) 

 
Arkivbildare: Örebro stad Drätselkammaren  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vad menas med ett ”folkkök”? 
2. Varför ansåg man att det fanns ett behov av folkkök? 
3. Vad svarade Örebro stad? 

 



Tema 14 – Inte bara människor i försvaret 
 
Information 
Inte bara människor behövdes i försvaret 
 
Källmaterial 

- Utdrag ur hundskatteregister 1943 (F1:1) 
 
Arkivbildare: Stora Mellösa kommun Kommunalnämnden  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vilka hundraser kunde användas i försvaret? 
2. Vem hade hand om hundarna i försvaret? 
3. Vad tror du att hundar kunde ha för uppgifter i försvaret? 



Tema 1 - Skyddsrum 
 
Information 
Enligt luftskyddslagen 1937 skulle Sverige delas in i luftskyddsområden som skulle ledas av 
luftskyddschefen. I Örebro var det polischefen som var luftskyddschef. De främsta uppgifterna 
var att planlägga luftskyddet för staden och att ordna med skyddsrum för befolkningen. 
Luftskyddsnämnden fanns 1937-1944 och ersattes av civilförsvarsnämnden. 
 
Källmaterial 

- Förteckning över skyddsrum, skyddsvärn m.m. 1943. (F1:6) Handlingen är en lista med 
adresser till skyddsrum och skyddsvärn som fanns i Örebro 1943.  

- Skrivelse från Luftskyddsinspektionen om hur skyddsrum skulle anordnas 1941 (A2). 
 
Arkivbildare: Örebro stad Luftskyddsnämnden. Örebro stad Drätselkammaren. 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Hur många skolor hade skyddsrum?  
2. Vilka var skolorna?  
3. Finns de skolorna idag?  
4. Hur skulle ett skyddsrum vara byggt? 
5. Hur tror du det var att sitta i ett skyddsrum?  

 
 

 









Tema 2 - Luftskyddshärbärgen 
 
Information 
Fattigvårdsstyrelsen som senare kom att kallas Socialnämnden/socialtjänsten hade framför allt 
hand om hjälp till fattiga och behövande. I händelse av krigshandlingar, såsom t.ex. bombning, 
skulle socialtjänsten omhänderta och inkvartera hemlösa personer. För att underlätta arbetet 
upprättade man så kallade luftskyddshärbärgen i staden. 
 
Källmaterial 

- Förteckning över luftskyddshärbärgen i Örebro, 1943. (F8a:1) 
 

Arkivbildare: Örebro stad Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vad betyder ordet ”härbärge”?  
2. Vilka skolor användes som härbärge?  
3. Flera kyrkor användes också som härbärgen – vilka? 
4. Hur många personer kunde bo i de härbärgen som hade flest platser?  
5. Vilka härbärgen användes för barn?  

 

 











Tema 3 - Flyktingar 
 
Information 
Fattigvårdsstyrelsen som senare kom att kallas Socialnämnden/socialtjänsten hade framför allt 
hand om hjälp till fattiga och behövande. Efter kriget tog Sverige emot flyktingar från Europa. 
Till Örebro kom bland annat drygt 200 kvinnor från olika koncentrationsläger och placerades på 
Beredskapssjukhuset i gamla Engelbrektsskolans lokaler vid Oskarstorget. 
 
Källmaterial 

- Dokument med uppgifter om två kvinnor som kommit till Sverige och Örebro efter 
kriget. Kvinnorna hade kommit till Beredskapssjukhuset i dåvarande Engelbrektsskolan 
och sedan överförts till Örebro läns upptagningsanstalt för sinnessjuka. Ingår i 
”Handlingar rörande flyktinghjälp” 1945. (F8b:1) 
 

Arkivbildare: Örebro stad Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Hur gamla var kvinnorna när de kom till Sverige?  
2. Varifrån kom de?  
3. Hur kom de till Sverige?  
4. Varför tror du de kom till sinnessjukhus?  

 
 
Källmaterial 

- Fyra understödskvittenser för utländska medborgare som kommit som flyktingar efter 
kriget till Örebro. Ingår i ”Handlingar rörande flyktinghjälp” 1948. (F8b:1) 
 

Arkivbildare: Örebro stad Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

5. Från vilka länder kom flyktingarna?  
6. Flera av dem har fått någon form av vård, bl.a. på Garphytte sanatorium – varför då 

tror du? 
7. Hur tror du det kändes för dessa personer att komma till Sverige? 

 

 













Tema 4 - Hjälpsändningar 
 
Information 
Ingrid Ljunggren var skolkökslärarinna och även kunnig i dietmatlagning. Hon gav ut 
matlagningsböcker för skolkök och dietmat. Hon var dotter till chefredaktören, politikern och 
nykterhetskämpen Elof Ljunggren. Ingrid reste mycket i Europa både före och efter andra 
världskriget. Efter kriget blev hon så tagen av all nöd och elände som hon såg så hon åkte hem till 
Sverige och anordnade hjälpsändningar till släkten och deras vänner i Tyskland. Ingrid levde 
mellan åren 1908-1999.  
 
Källmaterial 

- Faktura på livsmedelssändning till Tyskland, 9 april 1946. (E1:2) 
 

Arkivbildare: Ingrid Ljunggrens personarkiv (PS:123), Tysslinge kommun Kristidsnämnden 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Om du varit utan mat och andra varor under flera år, vad skulle du helst velat ha av det 
som skickades till Tyskland?  

2. Tyskland blev uppdelad i fyra zoner efter krigets slut – vilka tror du det var och till vilken 
zon skickades Ingrids hjälp?  

 

 





Tema 5 - Ransoneringskort 
 
Information 
Kristidsnämnder inrättades i alla kommuner i Sverige. De skulle organisera lokalsamhället under 
krigsåren när det var brist på arbetskraft och varor. 
 
Källmaterial 

- Ransoneringskort, 1940-tal. (G1:3) 
- Protokoll från 20 april 1940, 28 juni 1940 och 11 maj 1941 från Kristidsnämnden i 

Tysslinge om inköpskort och legitimationskort (personkort) (A1:1) 
- Affisch Husmodersträff 1943 
- Personkort 

 
Arkivbildare: Tysslinge kommun Kristidsnämnden, Ingrid Ljunggrens personarkiv (PS:123) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Varför hade man ransoneringskort?  
2. Studera kupongerna – vad kunde man köpa för dem?  
3. Hur fick man ransoneringskorten?  
4. Hur fick man veta att ransoneringskorten skulle delas ut? 
5. Hur skulle du känna om du inte fick köpa vissa varor?  
6. Vilka varor tror du var mest eftertraktade?  
7. Varför tror du man införde en bestämmelse om legitimationskort?  
8. På affischen finns ransoneringskort i bakgrunden, vad tror du husmodersträffen handlade 

om? 
 

 

























 Protokoll fört vid samman- 
träde med Tysslinge kris-  
tidsnämnd i Latorps skola  
lördagen den 20 april 1940 

 
------ 
 
§ 3 
 
Utdelning av ”Inköpskort B” skall för- 
rättas vid Kyrkskolan torsdagen den 25 dennes kl. 
10 f.m. – 3 e.m. med underteckn. och Svea Löthfors 
såsom kortutdelare, vid Latorps skola fredagen 
den 26 dennes kl. 10 f.m. – 3 e.m. med underteckn. 
och Gust. Ekvall såsom kortutdelare och vid 
Garphyttans skola lördagen den 27 dennes kl. 10 f.m. –  
3 e.m. med underteckn. samt Emma Anderssson  
och Ragnar Löth såsom kortutdelare. 
 
Som ovan  
K. Carlstrand 
Ordf. 



 
 Protokoll fört vid samman- 

träde med Tysslinge kris-  
tidsnämnd i Garphyttans 
skola fredagen den 28 juni  
1940 

 
------ 
 
§ 2 
Beslöt nämnden att utdelning av 
Inköpskort D och E skall förrättas vid Kyrk- 
skolan torsdagen den 4 juli 1940 kl. 10 f.m. – 3 e.m. med 
underteckn. och Svea Löthfors såsom kortutdelare, 
vid Latorps skola fredagen den 5 juli 1940 kl. 10 f.m. - 
3 e.m. med underteckn. och Gust. Ekvall såsom  
kortutdelare, samt vid Garphyttans skola lör- 
dagen den 6 juli 1940 kl. 10 f.m. – 3 e.m. med 
underteckn. samt Emma Andersson och Ragnar 
Lätt såsom kortutdelare. 
 
Annonsering skall ske i Nerikes Alleh., 
Nerikes Tidn., Örebro Dagblad och Örebro- 
Kuriren. 
 
Som ovan 
K. Carlstrand 
Ordf. 



 
 Protokoll fört vid samman- 

träde med Tysslinge kris-  
tidsnämnd i Latorps 
skola Söndagen den 11 maj 1941 

 
------ 
 
§ 2 
Enligt kungörelsen den 21 mars 1941 
har Kungl. Maj:t förordnat, att för möjlig- 
görande av kontroll vid utdelning av 
inköpskort för ransonerade varor och av 
andra dylika handlingar skola till all- 
mänheten utdelas särskilda legitima- 
tionskort (personkort). 
 
Utställandet av personkorten 
åligger Kristidsnämnden och lämnades 
därför i uppdrag åt ordföranden, att för 
utskrivandet av korten anmoda 
komminister Gunnar Thorman, Tysslinge 
eller annan därtill lämplig person. 
 
Som ovan 
K. Carlstrand 
ordf. 
 
 
 



Tema 6 – Finska krigsbarnet Helena 
 
Information 
Ljunggrens släktarkiv innehåller personarkiv från flera personer i familjen Ljunggren. I arkivet 
finns många brevsamlingar. Den mest kände i familjen Ljunggren var Elof Ljunggren som var 
chefredaktör, politiker och nykterhetskämpe. Tillsammans med sin hustru Tyra hade Elof fem 
barn: Sven, Ingrid, Tore, Britta och Gunnel. 
 
Källmaterial 

- Brev från finska krigsbarnet Helena till tant Margit (Ljunggren gift med Sven), 1943. 
(F5:1) Helena tillbringade en tid som finskt krigsbarn hos Sven och Margit. Hon hjälpte 
till med deras lilla dotter Kristina och lekte med familjens katt och kaniner. Efter en tid 
fick hon åka tillbaka till sin mamma och bror Martti i Finland. Hon skriver på knagglig 
svenska och beskriver sin vardag i början av år 1943. Helena ska fylla 15 år i slutet av 
januari och önskar sig något som hon inte kan det svenska ordet för, men som hon ritar i 
slutet av brevet. 
 

Arkivbildare: Ljunggrens släktarkiv (PS:124) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Varför frågar Helena om de slaktat kaninerna?  
2. Vad skriver hon om Ryssland?  
3. Hur mycket potatis får de per person?  
4. Vad vill Helena ha i födelsedagspresent?  
5. Fundera på hur du tror det var att komma som krigsbarn till Sverige och sedan åka 

tillbaka till sitt krigsdrabbade land.  
 

 







Tema 7 – Hjälparbete på Kommunala flickskolan 
 
Information 
Kommunala flickskolan var en skola för flickor som fanns 1932-1963. Den låg i nuvarande 
Engelbrektsskolans lokaler. 
 
Källmaterial 

- Sida ur Kommunala flickskolans årsredogörelse för 1944-1945. (B1:1) Stycket om 
Ungdomens Röda Korsförening. 

 
Arkivbildare: Örebro stad Kommunala flickskolan 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Hur många medlemmar hade Röda Korsföreningen 1944-1945?  
2. Vad tror du de gjorde på arbetsaftnarna (arbetskvällarna)?  
3. Hur mycket pengar fick man in vid försäljningen för Europas barn?  
4. Vad gjorde man till jul?  
5. Hur tror du det var att delta i sådan här verksamhet?  
6. Gör du något själv för barn i dagens krigs- eller svältdrabbade länder? 

 
 

 





Tema 8 – Fotografier på soldater 
 
Information 
Livregementets grenadjärer fanns år 1904-2000. År 1912 flyttade regementet in i de kaserner som 
idag finns i Grenadjärstaden. Örebro stadsarkiv finns i det före detta Kanslihuset. 
 
Källmaterial 

- Fotografier från norska gränsen, 1940. (Regementets minnen bok 8) 
 
Arkivbildare: Regementets minnen (I3) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Tyskland invaderade Norge i april 1940. På en bild ser du svenska soldater på väg mot 
norska gränsen – varför det tror du?  

2. Vad gör soldaterna på bilden där de verkar bygga något?  
3. Alla tre bilder visar sommarmånaderna – hur tror du det var på vintern?  

 

 









Tema 9 – Affischer från Konserthuset 
 
Information 
Konserthuset byggdes 1932 som ett kombinerat Biblioteks- och konserthus. Under många år 
hyrde man ut lokalerna för olika typer av arrangemang. 
 
Källmaterial:  

- Affischer. 
 
Arkivbildare: Konserthuset (FO:231) 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Affischen före andra världskrigets början visar att Nationalsocialisterna höll möten på 
Konserthuset i Örebro. Det finns inga affischer med samma budskap efter kriget, vad 
säger det?  

2. På några av affischerna finns det bilder på män. Har männen något gemensamt? Vad tror 
du man ville visa med de illustrationerna? 

3. Studera affischerna, vad anordnades det för olika typer av tillställningar på Konserthuset?  
4. Var köpte man biljetter?  

 
 

 













Tema 10 - Medborgarfester 
 
Information 
I mars 1941 hölls en Medborgarfest i Stora Mellösa. En motsvarande fest hölls i Örebro i januari 
samma år. Dessa fester var del i en riksomfattande kampanj. 
 
Källmaterial:  

- Upprop 
- Program 
- Referat 
- Tal 
- Minnesbok (F1:1) 
- Affisch. 

 
Arkivbildare: Stora Mellösa kommun Kommunalnämnden. Konserthuset i Örebro. 
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vad var syftet med festerna?  
2. Hur återspeglas krigstiden i programmet på festen? 
3. Hur fick svenska staten in pengar till krigsekonomin? 
4. Varför gjordes ett minneshäfte? 
5. Ge exempel på hur talaren försökte stärka försvarsviljan? 

 

 























Tema 11 – Hjälp till Finland 
 
Information 
Finland är ett grannland som Sverige haft mycket kontakt med genom historien. Under andra 
världskriget hjälpte svenskarna sina grannar på flera sätt. 
 
Källmaterial:  

- Räkenskaper,  
- Tackbrev från Finland (3 st),  
- Brev med begäran om hjälp från Finland (F1:1) 
-  

Arkivbildare: Stora Mellösa kommun Kommunalnämnden.  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. På vilket sätt organiserade man den svenska hjälpen till Finland? 
2. Vad kunde pengarna användas till? 
3. Vilka problem hade man i Finland efter kriget? 
4. Varför skickade man pengar fast kriget var slut? 

 

 

















Tema 12 – Hur påverkades skolelever av krigsåren? 
 
Information 
Även skolelevernas vardag i Örebro påverkades av krigsåren. 
 
Källmaterial:  

- Skrivelse om skollokaler och undervisning 1940 
- Skrivelse från Statens Industrikommission 1940 
- Skrivelse från Länsstyrelsen 1940, (A2:30) 

 
Arkivbildare: Örebro stad Skolstyrelsen  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. På vilka sätt påverkades skoleleverna i Örebro av krigsåren? 
2. Skollokalerna kunde få en annan användning under krigsåren. Vilken/vilka? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Tema  

Tema 13 - Folkkök 
 
Information 
Kriget i länderna runtomkring påverkade Sverige på olika sätt, bl.a. genom att det blev svårt med 
tillgången på varor. 
 
Källmaterial 

- Skrivelse från Livsmedelskommissionen till Kristidsstyrelsen i Örebro stad 1941 
- Utdrag ut PM om folkkök skriven av Örebro stad 1942 (sidan 1, 6 och 7) (A2:72) 

 
Arkivbildare: Örebro stad Drätselkammaren  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vad menas med ett ”folkkök”? 
2. Varför ansåg man att det fanns ett behov av folkkök? 
3. Vad svarade Örebro stad? 

 

 











Tema 14 – Inte bara människor i försvaret 
 
Information 
Inte bara människor behövdes i försvaret 
 
Källmaterial 

- Utdrag ur hundskatteregister 1943 (F1:1) 
 
Arkivbildare: Stora Mellösa kommun Kommunalnämnden  
 
Frågor till arkivhandlingarna: 
 

1. Vilka hundraser kunde användas i försvaret? 
2. Vem hade hand om hundarna i försvaret? 
3. Vad tror du att hundar kunde ha för uppgifter i försvaret? 
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